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ПЕРЕДМОВА 

„Етимологічно-семантичний словник української мови” 
в контексті лексикографічних праць 

його автора 

Цього року сповнилося 70 років від часу появи дру¬ 
ком першої праці митр. Іларіона (в мирі — проф. д-ра 
Івана Огієнка) на тему лексикографії. Це була рецензія 
(п. з. „Як складати словники”) на „Українсько-російсько¬ 
го словника” В. Дубровського. Ця обширна стаття бу¬ 
ла поміщена в IV книзі журналу „Літературно-Науковий 
Вістник” 1909 р. 

Року 1980-го сповниться 70 років від часу появи дру¬ 
ком того першого словника, автором якого був проф. І. 
Огієнко. 

За життя автора було видано в книжковій формі де¬ 
сять його словників, а саме: 

1. „Словарь неправильних^, трудньїхн и сомнитель- 
ньіхт> словн”. (Київ, 1910 р.). 

2. Словарь удареній вт> русскомн язьїк'Ь и правила 
русскаго ударенія. (Київ, 1911). 

3. Словарь ' неправильних^, трудньїхь и сомнитель- 
НЬІХ'Ь словн, синонимовн и вьіраженій вн русской р'Ьчи. 
(Київ, 1912). 

4. Словарь общеупотребительньїх'ь иностран- 
ньіх'ь словг вт> русскомь язьїК'Ь (з статтями). (Київ, 1912). 

5. Орфографическій словарь. (Київ, 1914). 

6. Словарь вое-нно-историческіх'ь терминовн. (Київ, 
1914). 

7. Український правописний словник (менший). 
(Львів, 1923). 

8. Український стилістичний словник, (Львів, 1924). 

9. Український правописний словник (більший). 
(Львів, 1925). 

10. Словник мови Тараса Шевченка. (Виданий накла¬ 
дом Т-ва „Волинь” у Вінніпезі 1965 р.). 
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Крім цього він1 склав короткого словника старосло¬ 
в'янської мови, що е в прилозі до його праці „Пам’ятки 
старослов’янської мови X - XI ст.” (Варшава, 1929), а в 
жури. „Рідна Мова” (що виходив у Варшаві в 1933-1939 
роках) був надрукований його короткий етимологічно- 
семантичний словник української мови. 

Почавши з 1911 р., коли в журналі „Русскій Филоло- 
гическій В'Ьстник'ь (том 66, книги 3-4, 1911 р., Варшава) 
була опублікована його стаття „Кь вопросу обт> ино- 
страінньїх'ь словахн вошедшіхь вн русскій язьіюь при Пет- 
р'Ь Великому”, проф. І. Огієнко впродовж дальшої своєї 
праці написав багато наукових розвідок на спеціяльнІ те¬ 
ми, що відносяться до різних родів матеріалів для слов¬ 
ників. 

Другою розвідкою па тему чужих слів була його пра¬ 
ця „Ипоземньїе злементьі вт> русскомн язьікТ. Исторія 
проникновенія заимствовашшх'ь словь в'ь русскій язьіюь”. 
(Київ, 1914). 

Стаття п. з. „Наголос чужих слів в українській літе¬ 

ратурній мові” (у Календарі „Дніпро” 1925 р.) — це та 
перша наукова розвідка митр. Іларіона, що відноситься 
до партикулярних матеріялів для словника української 
мови. 

До слова кажучи, в історії української лексикографії 
проф. І. Огієнко був тим першим українським ученим, 

що особливу увагу звернув на потребу вивчення україн¬ 

ських наголосів. 

Між складеними ним словниками немає такого, в яко¬ 
му не були б подані наголоси заголовних слів (тут є й на¬ 
голосові дублети), і, звичайно, цією прикметою характе¬ 
ризується реєстрова частина й ось цього словника. 

Проф. І. Огієнко є автором першої в нас фундамен¬ 
тальної праці на тему українського наголосу. Це моно¬ 
графія „Український літературний наголо с” (Вінніпег, 
1952), до якої доданий словник з позначенням літератур¬ 
них наголосів. 

* * 
* 

Багато наукових розвідок на тему походження й зна¬ 
чення різних слів проф. І. Огієнко опублікував у журналі 
„Рідна Мова”. * 

Пізніше, коли проф. І. Огієнко вже був у духовно¬ 
му сані (митрополит Іларіон), він у журналі „Слово Істи¬ 
ни” (що він видавав у Вінніпезі в 1947-1951 роках) опуб¬ 
лікував низку розвідок на тему походження й значення 
деяких слів, що належать до біблійного лексикону. Роз¬ 
відки митр. Іларіона на теми етимології й семасіології 
деяких слів є також у журналі „Наша Культура”, якого він 
видавав у Вінніпезі в 1951-1953 роках. (Цей журнал був 
продовженням журналу „Наша Культура”, якого проф. 
І. Огієнко видавав у Варшаві в 1935-1937 роках). 

У журналі „Віра й Культура” (що виходив у Вінні¬ 
пезі від листопада 1953 р. до грудня 1967 року) митр. 
Іларіон (проф. І. Огієнко), редактор цього періодика 
(що був органом Науково-Богословського Товариства), 
опублікував чимало наукових статтей на тему походження 
багатьох слів. 

* * 
* 

Коли не брати до уваги того словничка, що доданий 
до підручника „Український правопис із словничком”, що 
проф. І. Огієнко опублікував у Львові 1925 р., і того 
словника, що доданий до монографії „Український лі¬ 
тературний наголос” (1952), а також того словника, що 
надрукований у жури. „Рідна Мова”, і того, що в прило¬ 

зі до „Пам’яток старосл. мови Х-ХІ ст.”, а тільки врахо¬ 

вувати словники в книжковій формі, то автор опубліку¬ 

вав їх десять. 
Між тими науковими працями митр. Іларіона, що досі 

неопубліковані, є „Стилістично-граматичний словник ук¬ 
раїнської мови”, „Фразеологічний словник української 
мови”, „Географічні назви в українській мові”, „Гебрей- 
ські слова в українській мові” й „Життя слів. Семасіо¬ 
логічні нариси”. 

Усі ці праці згадані в монографії інж. А. Нестеренка 
„Митрополит Іларіон — Служитель Богові й Народові. 
Короткий нарис його життя й діяльності”. (Вінніпег, 1958). 
Список тих праць, що до 1958 р. не були надруковані, 
інж. А. Нестеренко подав на основі інформацій їхнього 
автора. 

Крім „Словника мови Тараса Шевченка” (що в цій 
монографії інж. А. Нестеренка (з 1958 р.) фігурував у 
списку ненадрукованих праць, а був він згодом (ще за 
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життя митр. Іларіона) виданий Інститутом Дослідів Во¬ 
лині в Вінніпезі, жодна інша з вищезгаданих його мово¬ 
знавчих праць досі ще не була опублікована. 

* * 
* 

У тій частині спадкової маси, що митр. Іларіон у сво¬ 
єму тестаменті записав Товариству „Волинь'’ у Вінніпезі 
(була це частина його рукописів і його надрукованих нау¬ 
кових праць), був рукопис п. з. „Етимологічно-семан¬ 
тичний словник української мови”. 

Історія тих процедуральних перипетій, яких зазнав 
цей словник (у формі рукопису) від часу упокоєния митр. 
Іларіона (29 березня 1972 р.) до часу передачі його То¬ 
вариству „Волинь” у Вінніпезі, залишила на ньому свої 
сліди. Картки з авторовими поясненнями скорочень назв 
усіх тих джерел, якими користувався автор у процесі пи¬ 
сання словника, зникли. Картки з поясненням скорочень 
номенклятури також пропали. Багато сторінок опинило¬ 

ся в хаосі перемішання. Пропала чимала кількість карток 
цього рукописа. Про це свідчить той факт, що в бага¬ 
тьох випадках бракує або початкових, або кінцевих кар¬ 
ток з поясненням походження й значення деяких слів. 

Про те, що складання цього „Е.-с. словника укр. м.” 

було закінчене після 1958 р., свідчить той факт, що на 
тому списку своїх недрукованих праць, що автор 1957 р. 

вислав до США інж. А. Нестеренкові, назви цього слов¬ 
ника не було. Не було її на цьому списку й 1958 р., коли 
друкувалася вищезгадана монографія про митр. Іларіона. 
Ці факти свідчать, що в 1958 р. складання цього словника 
ще не було закінчене. 

Про той факт, що митр. Іларіон складав цього слов¬ 
ника, точніше стало відомо, коли він почав друкувати 
його в журналі „Ніра ії Культура”. 

У числах за червень-липень 1964 р. цього журналу 
була надрукована його початкова частина від а до аб- 
шид, а перервалася вона на слові аякси в числі „Віри й 
Культури” за листопад 1965 р. 

„Віра й Культура” після того виходила ще два роки, 
але продовження цього словника в дальших числах (після 
листопада 1965 р.) цього журналу вже не було. 

Митр. Іларіон, що був перевантажений працею (в Ук¬ 
раїнській Греко-ГІравославній Церкві в Канаді, якої він 
був первоієрархом, на Богословському факультеті Коле¬ 
гії Св. Анд рея, в Відділі слов’янознавства Манітоб- 
ського університету й б. ін.), почав дедалі більше підупа¬ 
дати на здоров’ї. 

Усі ці обставини, а головно загрозливий стан здо¬ 
ров’я митр. Іларіона, не дозволяли нижчепідписаному ці¬ 
кавитися причиною припинення друку цього словника. 

І тільки по смерти митр. Іларіона, коли рукопис був 
переданий Т-ву „Волинь”, виявилося, що він ще не був 
готовий до друку. Чимала його частина являла собою тен- 
тативіні нотатки, які треба було оформити для друку. 

Це значить, що митр. Іларіон, коли рішився друку¬ 
вати його в „Вірі й Культурі”, мусів для кожного числа 
цього журналу готовити до друку частинку цього слов¬ 
ника. Але по 16-х місяцях (від червня 1964 р. по листо¬ 
пад 1965 р.) цю працю він мусів припинити, як видно — 
через затяжну недугу. 

Вище було сказано, що 1958 р. на списку недрукова¬ 
них праць митр. Іларіона ще не було „Етимологічно-се¬ 
мантичного словника української мови”. А цей факт свід¬ 

чить, що складання його ще не було закінчене, і то тоді, 
коли стан його здоров’я почав підупадати, і лікарі ради¬ 
ли йому значно зредукувати свою працю. Але митр. Іла- 
ріон поступав навпаки: він почав працювати ще більше; 
він спішився, щоб закінчити ті свої твори, які ще не бу¬ 
ли закінчені. А було їх чимало. 

Поспіх праці подекуди позначився й на рукописі „Ети¬ 
мологічно-семантичного словника української мови”. 

У ньому є такі гаслові картки, на яких — через пере- 
ОЧС'ШІЯ, в поспіху — не подані вияснення їхніх етимо¬ 
логічних і семасіологічних аспектів, але їхній історичний 
аспект був зілюстрований цитатами з старої книжної мо¬ 
ви українців. 

При деяких українських словах через поспіх були 
пропущені їхні старослов’янські відповідники, які, як пра¬ 
вило, подаються в цьому словнику. 

Митр. Іларіон, звичайно, пильнував лінії розмежуван¬ 
ня між архаїзмами, діялектизмами, локалізмами та укра- 
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їнськими літературними словами. Але в деяких випадках 
факт цього розмежування через поспіх не був відмічений. 

Ці й тому подібні проріхи формально-технічного 
характеру, що в більшій чи меншій мірі належать до 
прикмет начерку цього роду наукових праць, і є одним 
з аспектів праці при підготові їх до друку. 

Коли митр. Іларіон почав був друкувати цього слов¬ 

ника в журн. „Віра й Культура’’, він запрезентував його 
як „друге видання” цієї праці — мабуть, з уваги на той 
перший „Етимологічно-семантичний словник української 
мови”, що був друкований в журналі „Рідна Мова” (у 
Варшаві в 1933-1934 р.). 

Одначе вставки (в формі друкованих витинків з цьо¬ 
го „Е.-с. словника укр. м.”, що був друкований в „Рідній 
Мові”), становлять собою тільки малу частину матері ялу 
цього нового (значно більшого) „Е.-с. словника укр. м.” 
митр. Іларіопа. Ці вставки з жури. „Рідна Мова” вирізня¬ 
ються головно тим, що статті, якими супроводяться реєс¬ 
трові слова, досить обширні, а деякі з них — це невелич¬ 
кі наукові трактати. 

У рукописі вияснення походження й значення деяких 
слів відрізняються від того вияснення, що подане у встав¬ 
ках з журн. „Р.М.”. (Звичайно, в таких випадках при під¬ 
готові до друку треба було акцептувати вияснення нові¬ 

ше другої редакції, а давніше вияснення внлишити). 

Деякі норми правопису вставок з журн. „Рідної Мо¬ 

ви” (з 1933-1939 р.) треба було приноровити до тих пра¬ 
вописних норм, що наявні в тих працях митр. Іларіона, 
які були написані по Другій світовій війні, — а це тому, 
що на цих вставках (вптинках з журн. „Р.М.”) не було 
подано їхнього джерела, і тому їх не можна було тракту¬ 
вати як цитати. (Усі вони тут подані уегЬаІіт). 

Грецьке письмо, яким у цьому „Е.-с. словнику укр. 
мови” написані грецькі слова, треба було транслітеру¬ 
вати латинкою — з технічних друкарських причин. З тих 
самих причин треба було писати згідно із східньослов’ян- 
ською вимовою дві старослов’янські букви: великий юс 
тут заступлений буквою у, а малий юс — буквою я. 

Дуже мало гсбрейських слів у цьому „Е.-с. словнику 
укр. мови” написані гебрейським письмом. їх також — з 

технічних друкарських причин — треба було трансліте¬ 
рувати латинкою. 

Одною з прикмет нового „Е-с. словника укр. мови” 
є наявність великої кількосте ономастичних матеріялів і 
слів з біблійного лексикону. 

Митр. Іларіон, перекладаючи (в 1921-1940 роках) Біб¬ 
лію на українську мову (Старий Заповіт з гебрейської 
мови, а Новий Заповіт — з грецької), склав свій біблій¬ 
ний лексикон і включив його в новий „Е.-с. словник укр. 
мови”. 

До тих новалій, якими новий „Е.-с. словник укр. м.” 
відрізняється від свого прототипа з журн. „Р.М.”, нале¬ 
жить також той факт, що багато західньоукраїнських 
слів заклясифіковано не як діялектизми, а як синоніми 
їхніх східньоукраїнських літературних відповідників. 

Хоч він був складений в приблизно 1933-1964 рр., пра¬ 
вопис у ньому частково відхилений від тих правописних 
норм, що, почавши з 1945 р., зобов’язують в Україні. 
(Це т. зв. „новий академічний правопис”). Правопис у цьо¬ 
му словнику також не цілком згідний з тією правописною 
системою, що була укладена конференцією українських 
мовознавців у Харкові 1927 р., і що згодом стала відо¬ 
мою як „академічний правопис” з 1929 року, що його 
також акцептували УВАН і НТШ на еміграції. 

Свої застереження щодо цих обидвох правописних 
систем митр. Іларіон висловив у своїй праці „Наша літе¬ 

ратурна мова, — як писати й говорити по-літературно¬ 
му”. (Вінніпег 1950). 

Тому що цей словник виходить друком з уваги на 
його лексикографічний (а не ортографічний) аспект, і 
тому що його видання має документаційний характер, як 
видання частини рукописної спадщини митр. Іларіона, ав¬ 
тентичність правописної системи в ньому (напр. буква ф 
в вимові грецької т е т и, г в вимові гр. ґ а м и й латин¬ 
ського £, л (тверде) в вимові лат. 1 і т.д.) при підготові 
його до друку залишилася тут збереженою. 

Юрій Мулик-Луцик 

Вінніпег, 
1 листопада 1979 р. 
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ* 

Алф. XVIII ст. — Алфавить (з XVIII ст.). 

Акад. Сл. — Русско-украинский словарь (академічний). Видання 
Академії Наук СССР. (Почав виходити 1924 р., але на 6-му томі 
його друкування було припинене наказом влади). 

Азб. поч. XVIII ст. — Азбуковникь (з початків XVIII ст.). 

А. Свид. — Анатоль Свидницький. „Люборацькі”. (Повість). 

АЗР — Актьі, относяіціеся кь исторіи Западиой Россіи. 

А. Чайк., Мал. — Андрій Чайковський, „Малолітній”. (Повість). 

Актьі Зап. Рос. — Див. АЗР. 

Алек. — Д. И. Алексеев, П. Г. Гозман, У. В. Сахаров, Словарь сокра- 
щений русского язьїка. Москва, 1962. 

Архивь Ю.З.Р. — Архив'ь Юго-Западной Россіи. 

Афан. Никит. — Афанасій Никитиит», „Написаніе Офонаса”. (Текст 
цього твору подав Софійській Современнпк'ь під 1475 р. (Полное 
Собрапіс. Русскіхь ЛТ»тоипсей. Т. IV). 

Б. Гр., Сл. І — Борне Гріпчепко, Словарь української мови — Укра- 
инско-русскій словарь. Ч. І. Київ, 1909. 

Бир. Володимир Бирчак, Василь Ростиславич. (Повість). 

Брюк., Сл. — Аієхапбег Вгїіскпег, 31о\упік еіутоіойісгпу зєгука 
роїзкіе^о. Кгакб\у, 1927. 

Вільде, X. — Ірина Вільде, „Химерне серце”. (Збірка новель). 

Вовчок, П. — Марко Вовчок, Повістки (народні оповідання). Т. І. 

Воропай — Олекса Воропай, Звичаї нашого народу. Мюнхен, 1958-1966. 

Г. Барв. — Ганна Барвінок, „Оповідання з народніх уст”. 

Даль — В. Даль, Толковьій словарь живаго русскаго язьїка. Москва, 
1867. 

Дм., Сл. — Н. К. Дмитриев, Русско-башкирский словарь. Москва, 1940. 

Енеїда — Іван Котляревський, „Енеїда”. 

Енц. укр. І — Енциклопедія українознавства. Ч. І. (Видання НТШ). 

Етн. зб. — Етнографічний збірник (Наукового Товариства ім. Шевчен¬ 
ка у Львові). 

Жал. Гр. Казимира 1340 — Жаловальна грамота короля Казимира 
з 1340 р. 

* Тут подані тільки ті джерела, що в словнику позначені скоро¬ 
ченнями. Відтворення повних назв джерел на основі скорочень зроб¬ 
лені редактором цього словника, тому що в рукописі не було ключа 
до абревіятури назв джерел. 
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іМсцьЛЛИ СЛОіійр. V юВіЗ, ібб4“±СдО. 

36. 1073 — Збірник князя Святослава з 1073 р. 

Зах. Б. — Іван Франко, „Захар Беркут” (Повість). 
ЗОЮР — Записки о Южной Руси (2 томи). Видав II Куліш у Петер¬ 

бурзі в 1856-1857 рр. 

Іпат. Літ. — їпатськнй Літопис. 

Ів. Виш. — Іван Франко, „Іван Вжнснський”. (Поема). 
І. Нечуй-Л., К. — Іван Нсчуй-Левицький, „Кайдашсва сім’я”. (Повість). 
І. Фр., Пр. — Іван Франко, Галицько-руські народні приповідки. Львів, 

1901. 
Калин. — Російсько-український словник. Під редакцією М. Я. Кали- 

повича. В-во АН УРСР. Київ, 1956. 

Катих. 1645 р. — Катихізис з 1645 р. 

Київ. Арх. Григ. — Київський архимаидрит Григорій, „Похвала препо¬ 
добному отцю нашему Феодосію”. (XI ст.). 

Ключ роз. — Йоанікій Галятовський, „Клюнь разумФнія”. (Проповіді 
й додаток п. з. „Наука албо способе зложеня казаня”). Київ, 1659. 

Коц., Т. — Михайло Коцюбинський, „Тіні забутих предків”. 

Крех. Ап. 1560-их рр. — Крехівський Апостол з 1560-их рр. 

К. Дось. — Пантелеймон Куліш, „Досвітки. (Думки й поеми)”. 

Лавр. — Лаврентіїв Літопис. 

Лекс. 1627 — Памва Беринда, „Лексикона славеноросскій и ймень 
тлькованіє” Київ, 1627. 

Леп.т 3 гл. — Богдан Лепкий, „З глибин душі”. (Збірка поезій). 

Ьіпйе — 3. В. ЬігкЗе, Зіо^пік здгука роївкіе^о. ЛУагзхаллга, 1807- 
1814. 

Мак. — Осип Маковей, „Ярошенко”. (Повість). 
Мак., Пр. — Осип Маковей, „Прижмуреним оком”. (Збірка оповідань). 

Мал. Енц. — Малая соистскля знцмклопслпя. Москва, 1928-1931. 
Маг. Срезн. • Ізм.жль Срезпеискій, І. Мате ріали для спраночпаго 

и обьяснительнаго словаря и грамматмки. Петербург, 1854-1856. 
II. Матеріали для древмерусскаго язьїка. Петербург, 1854-1856. 

Мл. Св. — В. П. Милорлдовпч'ь, Сиадебмьія пі.сни вт» Лубснскомь 
У'Ьзд'Ь, Полтавской губерній. („Кісиская Старина”. Київ, 1902). 

Метл. П. — Амвросій Метлинскій, Народний южнорусскія пФсни. Київ, 

1854. 

Нов. Зав. в пер. Кул. — Святе Письмо Нового Завіту. Переклали вкупі 
П. А. Куліш и д-р Н. П. Пулюй. Львів, 1880. 

Номнс, Пр. — М. Номис, Українські приказки, прислівя і таке інше. 

Петербург, 1864. 

Новг. Літ. — Новгородський Літопис. 
О. в. — Остап Вишня, „Літературні усмішки”, „Лицем до села”, „Укра¬ 

їнізуємось”. 

Остр. Є в. 1056 — Ссі;:м нроьа Євангелія 1056-1057 рр.). 

Орф. сл. 1. Кириченка — Іван Кириченко, Орфографічний словник. Вид. 
Академії Наук УРСР. Київ, 1955. 

Пан Тадеуш — Адам Міцкевич, „Пан Тадеуш”. (Переклав Максим 
Рильський). 

Під тих. в. — Борис Грінчепко, „Під тихими вербами”. (Повість). 
Плав. — Володимир Плашок, Приповідки або українсько-народна фі¬ 

лософія. Едмонтон, 1946. 

Пов. вр. л. — Повість времеиньїх'ь л*Ьгь. 

Преобр. — О. Г. Прсображенскій, Зтимологпческій словарь русскаго 
язьїка. Москва, 1910-1914. (Доведений до слова „сулея”). Закінчен¬ 
ня цього словника вперше видали в Москві 1949 р. 

Пересоп. Єв. — Пересопницька Євангелія (1556-1561). 

Патер. Син. X! — Патерик Сннайськнй з XI ст. 

Пісні Макс. — Мих. Максимовича, Украинскія народньїя п^сни. Москва, 
1827, 1834, 1849. 

Палом. Данила — „Житиє и хожденнє Данила руськия земли игумена” 
з XI ст. (Твір популярно відомий як „Паломник” Данила). 

Павл. — Александрь Павловскій, Грамматика малоросійскаго нарФчія”. 
(У прилозі „Кратній малороссійскій словарь”). Петербург, 1818. 

Руд. — Микола Руденко, „Остання шабля”. (Повість). 
Рудов. — Й. Рудович, Біблійна історія. Львів, 1917. 

Рудч. К. — Ивань Рудченко, Народньїе южнорусскіе сказкн. Київ, 
1869-1870. 

Р. М. — „Рідна Мова” — жури., що його видавав проф. Ів. Огієнко 
в Варшаві в 1933-1939 рр. 

Синонима пол. XVII в. — Синонима славеноросская (з половини XVII 
ст.). П. Житецький надрукував цей лексикон у журн. „Кіевская 
Старина” 1888 р. 

СС. — Р. Смаль-СтоцькпЙ, „Українська мова в Совєтській Україні”. 
Нью-Йорк, 1969. 

Сл. п. XVIII в. — Див. Азбуковникь з поч. XVIII ст. 

Соляр. — П. Ф. Солярскій, Опьіть бмблейскаго словаря собственньїхь 
ймень. Петербург, 1879-1887. 

Лекс. 1596 р. — Лаг.рсптіЙ Зизаній, Наука ку читаню н разум^ню 
писма словснского. (У прилозі — Лексись). Бильно, 1596. 

Сл. о п. І. — Слово о полку ИгоревЬ (з XII ст.). 

Сл. разнояз. п. XVIII ст. — Словарь разноязьічной (з почат. XVIII ст.). 

Ст. або Стельмах — Михайло Стельмах, 1. „Хліб і сіль”, 2. „Людська 
кров”, 3. „Велика рідня”. (Трилогія). 

Ст. М. Пр. — Олекса Стороженко, „Марко Проклятий”. (Поема). 
Ст. С. — Василь Стефаник, „Сини”. (Оповідання). 
Тимашевь — Кузьма І. Тимашевь, Сборникь (з кінця XVIII ст.) — 

Релігійні гимни, молитви, імена святих, пояснення значень чужих 
імен, чужі слова і т.д. 
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Тим. — Євген Тимчепко, Історичний словник українського язика. 2-ге 
вид. Київ, 1930-32. 

Тим. Сл. — Евг. Тимченко, Русско-малороссійскій словарь. Київ, 1899. 

Трубачев — О. Н. Трубачев, История славянскпх терминов родства. 

Москва, 1968. 

Укр. рус. — Українско-русский словарь. АН УССР. Київ, 1953-1963. 

Уч. Єв. XVI — Учительна Євангелія з XVI ст. 

Фас. — М. Фасмер, Зтимологичсский словарь русского язьїка. Т. І. 
Москва, 1964. 

Ф. Колесса, Д. — Філарст Колесса, Українські народні думи. Львів, 

1920. 

Филин — Ф. П. Фплпн, Лексика русского литературного язьїка древ- 

некиевской зпохи. Ленинград, 1949. 

Фр., Зах. Б. — Іван Франко, „Захар Беркут”. (Повість). 

Фр., З в. — Іван Франко, „З вершин і низин”. (Поезії). 

Харчук — Борне Харчук, „Волинь”. (Повість). 

Хотк. — Гнат Хоткевич, „Камінна душа”. (Повість). 

Чайк. М. — А. Чайковський, „Малолітній”. (Повість). 

Чужб., Сл. — А. Афанпсьев'ь-Чужбинскій, Словарь малорусскаго на- 

р'Ьчія. (Собраиіе сочиненій. Т. IX, Петербурга. 1892). 

Шахматов — А. Шахматов'ь, Словарь русскаго язьїка. (1891-1910). — 

Нін був редактором тільки деяких частин цього словника. 

Ціан. - - П. М. ПІапский, Зтимологичсский словарь русского язьїка. 

Т. І. Москва, 1963. 

Шейк. Сл. — К. Шсйкоиській, Опьіть южпо-русскаго словаря. Москва, 

1884-1888. 

Шини — Анатолій Шиян, „Гроза”. (Повість). 

Щур., Рол. — Василь Щурат, „Пісня про Ролянда”. (Укр. переклад). 

Ян. В. — Юрій Яновський, „Вершники”. (Повість). 

ПОЯСНЕННЯ 

A. — Австралія 
а. — архаїзм 
англ. — англійський 
араб. — арабський 
арам. — арамейський 
асир. — асирійський 
б. — болгарський 
башк. — башкирський 
білор. — білоруський 
блг. — болгарський 
в. — вік (століття) 

вв. — віки 
B. У. — Велика Україна 
в к. — в кіпці 
Г. — Галичина 
г. — говірковий 
гебр. — гебрейський 
гол. — голландський 
гр. — грецький 
Гр. Н. — Григорій Назіянський 
д. — давній 
давньонім. — давньонімецький 
д. єв. — давньоєврейський 
дієпр. — дієприкметник 
др. інд. — древньоіндійський 
ел. — еллінський 
євр. — єврейський 
Єгипет. — єгипетський 
ж. ім’я — жіноче ім’я 
ЖІН. - ЖІНОЧИЙ 
ж. р. — жіночий рід 
з. У. — Західня Україна 
зах. укр. — західньоукраїнський 
звуконасл. — звуконаслідування 
зм. — зменшений 
ін. — інше 
ім. римський — імператор рим. 

індоевр. — індоєвропейський 
ісл. — ісляндський 
ісп. — іспанський 
італ. — італійський 
йон. — йонський 

СКОРОЧЕНЬ* 

казах. — казахський 
караіб. — караібський 
копт. — коптський 
кор. — корінь 
Крим, татар. — кримськотатар. 

Л. — Ленінград 
л. — лінія 
лат. — латинський 
Лекс. — Лексикон 
лит. — литовський 
літ. — літературний 
літ. м. — літературна мова 
мад. — мадярський 
місц. — місцевий 
міфол. — міфологічний 
мн. — множина 
монг. — монгольський 
моск. — московський 
музич. — музичний 
на Заході — на західньоукра- 

їнських землях 
на п. — на початку 
народ. — народній 
на Сході — па східпьоукраїн- 

ських землях 
нім. — німецький 
от. — отець 
п. — польське 
Пер. — Передмова 
перен. — переносно 
перс. — перський 
погов. — поговірка 
полт. — полтавський 
поль. — польський 
ПО-рИМ. — по-римському 
порт. — португальський 
пох. -— походить 
поч. — початок 
півд. слов. — південнослов’ян¬ 

ський 
півн. зах. — північнозахідній 
прикм. — прикметник 

* Повні форми тих скорочень, що митр. Іларіон подав у рукописі 
свого словника, відтворені тут редактором. 



р. — рядок 
рос. — російське 
рум. — румунський 
рос. — російський 
Р. Хр. — Різдво Христове 
сер. г. — середньовічне гер¬ 

манське 
сер. гр. — середньовічне грець, 

сер. лат. — середньовічне ла¬ 

тинське 
серед. — середній 
середньов. — середньовічний 
сканд. — скандинавський 
слов. — слов’янський 
см. — сантиметр 
спільноіндоевр. — спільноіндо- 

европейський 
спол. — сполучник 
срб. — сербський 

стар. — старий 
ст. герм. — старогерманський 
ст. сл. — старослов’янський 
старогр. — старогрецький 
суч. — сучасний 
сх. сл. — східнослов'янський 
тат. — татарський 
тур. — турецький 
тюрк. — тюркський 
угор. — угорський 

флам. — фламандський 
фр. — французький 

халд. — халдейський 

ц. сл. — церковно-слов’янський 

ч. р. — чоловічий рід 
черк. — черкаський 

чс. — чеський 

ЯПОн. — японський 

А 
А — перша буква всіх алфавитів світу, слов’янських 

та індоєвропейських. Встаровину ця буква звалася „азь”, 
цебто „я”, яка через „яз” рано перейшла в „я”. 

З стародавнього аза позосталася часта й жива при- 

мівка: Він ані аза не знає, — цебто нічого не знає. Поч¬ 

немо з а з і в — від самого початку. 

А — приставка при багатьох звуконаслідувальних ви¬ 

гуках домашніх звірят і визначати проганяння їх, напр.: 
а б й р — на овечок, а к й ш — на кур, а б а з ь — на яг¬ 

нят, а л я — на свиней, атась — на качок, а ц ю — на 
пацят, агу на гусей і т. ін. Так само загальне агов! 
По різних говірках ці вигуки до звірів різні. 

Час постання цих звуконаслідувальних вигуків — це 
прамова. 

Від багатьох з цих вигуків постають дієслова: аб- 
рюкати, аврукати, агукати, ацюкати і т. н. Багато імен¬ 
ників: аврукання, алякання і т. ін. 

А! —- вигук різного психологічного значення, і при 
кожному значенні своя різна інтонація: здивування, бо¬ 
лю, насмішки, жалю й ін. 

Лекс. 1627 р. 1: „А — голос жалованья”. 
А! — вигук незадоволення. О.В. І. 187: А! Що з ва¬ 

ми балакати! 
А! — вигук здивування: ,,А, нарешті й ти!” Гр. II. 7. 

„А, дівчата!” (163). ,,А, дак так! Дак так! скрикнула” 367. 
А-а! — вигук великого здивування чи переляку. „А-а! 

— якось несамовито, гостро крикнула дівчина” (Гр. II. 

139-. 
А-а-а! — вигук здогаду. „А-а-а, це ти верхолазе!”. 

Стельм. 436. „А-а-а, — спроквола сказала і здогадливо 
стукнула по лобі”. 541. 

А-а-а! — вигук здивування. „А-а-а, Чорнобай, дав¬ 
ненько не бачились. Харч. І. 161. 

А-а-а-а! — вигук великого здивування. О.В. І. 128: 
А-а-а-а! Та-а-ак! в мене човна взяли! А-а-а-а?! 
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А хіба що? — вираз запитання. О. Вишня І. 93; Ви со¬ 
юзники? А хіба що? 

А — спол. В літ. м. найчастіше протиставний: Нехай 
думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловей¬ 
ком щебече та плаче, Шевч. Вже вдавнину вживали а зам. 
і, та, але це було дуже рідко. Під п. впливом в З.У. дуже 
часто вживають а зам. і, та, (е1): Можна було визирати, 
на поле між дном воза а землею, Мак. „Ярош”. 154. Ніко¬ 
ли не вживають а зам. і, та; Два та два — чотири, в З.У.: 
два а два -- чотири. 

Український сполучник а широкого змісту, як геб- 
рейське ує. Див. Іларіон: ,,Зложене речення в біблійній 
мові („Віра й Культура” 1962 р. чч. 5 і 6, 1963 р. ч. 3). 

А вдаївнину вживалося і як єднальний сполучник і, 
а тепер це живе в Зах. Укр. говорах. 

Слово о п. І. 1187 р.: Княземь слава а дружиніз. 

Аарон — брат Мойсеїв, д. єв. АЬагоп, слово незнаного 
походження, може й не гебрейське. Ім’я пишуть: гр. 
Аагбп, лат. Аагоп, ст. слов. Аароігь, рос. Арон. Зв’язу¬ 

вання АЬагоп з Агоп (Ковчег Заповіту) безпідставне. 
Лекс. П, Беринди 1627 р. 330 дає: Аарон — Гора Круп¬ 
ная, або гористий, або научальний. 

Солярський І. 1 дає: гірний або освітлений, просві¬ 
титель. „Аарон (ж) — дух или дума” (Алф. XVII. 73). 

Абажур, -ра — ковпак на лямпу, запозичене в XVIII 
ст. з фр. зложення: аЬаі-зоиг (аЬаі — відбиває, ]оиг — 
день, світло). 

А базь! — вигук на вівці, щоб відійшли. Харч. І. 58: 
Грицю, вівці в шопу вскочили. — Зараз вижену. — 
А базь! 

Абахта чи обахта, п. оЬасЬі, обшасЬ, з нім. Наирі- 
у/асЬе, рос. гауптвахта — військова сторожівня. 

Абба — з арам, авва, а це з д. євр. ау — батько. Сло¬ 
во часто вживалося на Сході, як титул для поважніших 
осіб, напр.: Абба Аріка і т. ін. Грецьке аЬЬа, ст. сл. авва. 
В Новому Заповіті з перекладом: Авва Отче. Мр. 14. 36. 
Рим. 8. 15, Гал. 4. 6. Див. авва. 

Аббат -— Ігумен, Настоятель манастиря в Католиць¬ 
кій Церкві, від арам, авва; лат. аЬЬаз, фр. аЬЬе, англ. 
аЬЬоГ іт. аЬЬаїе, нім. АЬаГ В коптійській та сирійській 
Церкві аббат — Священик або Єпископ. Патріярх Ефіоп¬ 

ської Церкви, в Абісинії зветься аЬипа — батько наш. 
Ст. сл. авьва. Аббатйса — Настоятелька. 

„Сл. разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Аббат — авва, 
Отець, Настоятель обители”. 

Абдикація, з лат. аМісаііо — зречення, відмовлення 
від престолу чи влади. 

Абзац, з нім. АЬза1:2— відступ вправо на початку 
тексту, новий рядок. Від аЬзеігеп — відставляти. Архи- 
черпоиий рядок (бо вдавнину писався справді з червоної 
букви). 

Аби — вдавнину часто вжив. зам. щоб, иї\ Пошлися 
кь брату своєму, аби ти помогла, Пов. вр. літ (Див. 
Акад. сл.) 6601 (1093) р. Це старе аби вже зовсім зник¬ 
ло в літ. м. в значенні щоб, уживається тільки в значен¬ 
ні коли б тільки: Аби люди, а Піп буде. Погов. В думах 
укр. а б и в розумінні щоб, немає зовсім. В з. укр. го¬ 
ворах, під впливом п., ще часто вжив, аби зам. щоб: Ве¬ 
лів спочити, аби набралися сил, Фр. „Зах. Б.” 14. 

Аби -— слово загальнослов’янське, постало як зро¬ 

щення сполучника а і частки би. 

Абй — щоб, ст. сл. „а бихь”. 
Слово о п. І. 1187 р.: ВьзлелМ, господине, мою ладу 

кт> мн'Ь, а бихь не слала к'ь нему слезь на море рано. 39. 
О бояне, — аби ти сіа штики ущекотал. 6. 
Аби тоє вичитати. Катих. 1645 р. 2. 
Просячи Господа Бога, аби имь допомагал. Катих. 

1645 р. 396. 
Уч. Єв. XVI. 1706: Заплати аби нихто не взял. 
Просимо, аби даль намь животь побожний. Катих. 

1645 р. 676. 

Абйщо — що-будь. Це тобі не абйщо! 

Абісйнія — держава в Африці, назва від імени наро¬ 
ду абісинці —* мішані, по-араб. ашеб „ітпохівіан”, по- 
укр. ефіопи. Офіційна назва держави Ефіопія. 

Абітурієнт — випускник, хто кінчає середню школу, 
з сер. лат. аЬііигіепз — хто збирається виходити, від 
лат. аЬіге — виходити. 

Або — стародавній сполучник, значенням рівняється 
чи. 

Лекс. 1627. 254: Уряд або справа. 

Лекс. 1627. 257: Шарпаю або рву. 
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Або в Лексиконі 1627 р. дуже часте, так само часте 
і албо, з польського. 

Або — или. Син. 6. 

„Або — зане или ибо” (Алф. XVII в. 68). 

Аб ово (аЬ оуо), лат. „від яйця”. Коли говорять 
про початок чогось, то часто кажуть: почнемо аб ово. 
У давніх римлян обід починався яйцем, а кінчався яблу¬ 

ком, і тому казали: аЬ оуо издие асі таїа — від яйця до 
яблука. Завів цей вираз латинський поет Горацій Фляк 
(65-8 р. до Хр.) у своїй праці „Наука про поезію”. 

Але вираз „аЬ оуо” можна також простіше пояснити; 
він визначає: від яйця, цебто від самого початку. Часом 
кажуть: від Адама. 

Абонемент, -та — попередня оплата, підписка на що, 
з фр. аЬоппетепІ, від аЬоппег — передплачувати, замов¬ 
ляти. Нова позичка, з поч. XIX віку. Звідси й а боне н т- 
передплатник, абонувати — передплачувати. 

Абориген — корінний мешканець якоїсь країни, меш¬ 
канець від давнини. До нас прийшло в XVIII в. через лат. 
аЬ огі§іпе — від початку. Див. автохтони, оригінальний, ту- 
земець. 

Аборт, -ту — викидиш. З лат. аЬогІиз від аЬогіог —* 
передчасно родитися, зложення: аЬ і огіог —' родитися. 
До нас прийшло в пол. XIX в. 

Абощо — чи що інше, і тому подібне. 

Лекс. 1627. 433: Манна — дар, упоминок, або що. 

Або що? — вигук запитання, особливо недовірли¬ 
вого. Харч. І. 26: Порадь ліпше, що робити? *— Або що? 

Вільде І. 574: Маю ключі! Або що? 

Або що? '— невдоволене запитання. „Не смій зри¬ 

вати! — Або що?” Харч. І. 161. 
Абракадабра — незрозуміле чудодійне слово в за- 

говорах, слово магічної сили; переносно: нісенітниця, на¬ 
бір слів. Часом вияснюють з євр. обра-кад-абра: минула 
лихорадка (кадахат, кад — пропасниця). Є кілька вияс¬ 
нень і всі непевні. Прийшло до нас з нім. в пол. XVIII віку. 

Абревіятура — скорочення двох чи кількох слів, скла¬ 
дене з початкових буков, початкових складів і ін., напр. 
ІС ХС — Ісус Христос, УНР: Українська Народня Респуб¬ 
ліка, ЧК — Чрезвичайна Комісія і т. ін. 

Від лат. Ьгєуіз — короткий. Сер. лат. аЬЬгеуіаіига — 

скорочення, аЬЬгеуііаз — скорочення, італ. аЬЬгеуіаіига. 
Звідси й абревіяція. 
Абревіятура — „Див. „Словарь сокращений рус- 

ского язьїка”, склали Д. И. Алексеев, П. Г. Гозман, І. В. 
Сахаров. Дано 12500 скорочень, М. 1963 р., 486 ст. 

Абрек, -ка — горець, гірняк, верховинець, з черк. 
аЬге£. До нас прийшло з поч. XIX віку. 

Абрикос ч. р., абрикоса ж. р. — південне дерево й 
його плід. Лат. ргаесох — скороспілий, перейшло через 
ряд мов, з гол. аЬгікоз, і прийшло до нас з п. XVII в. 

Сл. почат. XVIII в.: „А п р і к о с — белая сліва”. 

Абрис, -су, — з нім. АЬгізз — лінійний обрис пред¬ 
мета, контур, від аЬгеіззеп — чертити. До нас прийшло 
з п. XVII віку. 

„Сл. разноязьічной” поч. XVIII в.: „Абрис — рисунок, 
узор”. 

Абсентеїзм, -му — відсутність. До нас прийшло в пол. 
XIX віку через фр. аЬзепіеізше; англ. аЬзепІееізш. 

Абсолют, -ту — вічне, духова первооснова, самодер¬ 
жець. До нас прийшло на к. XVII ст. з лат. аЬзоІиІиз че¬ 
рез нім. АЬзоІиІ, п. аЬзоІиІ. 

„Сл. разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Абсолют — 
самовластний”. 

Абсолютизм, -му — самодержавна влада. З лат. аЬ- 

зоїиіиз — самодержавний, до нас прийшло на п, XIX віку 
через фр. аЬзоІиІізте — необмежена монархія. 

Абсолютний — необмежений, безумовний. До нас при¬ 
йшло на поч. XIX віку з лат. аЬзоІиІиз — досконалий, не¬ 
залежний, через нім. аЬзоІиІ — безумовний. 

Абсорбувати — вбирати, всосувати. З лат. аЬзогЬеге, 
від зогЬеге — глитати, всосувати. До нас прийшло в се¬ 
редині XIX віку через нім. аЬзогЬіегеп — всосувати, всмок¬ 
тувати. 

Абстрагувати — мисленно віддалятися від конкрет¬ 
ного до теоретичного узагальнення. Слово походить від 
лат. аЬзІгаЬеге — віддаляти, відвертати. До нас прийшло 
в к. XIX віку через нім. аЬзІгаЬіегеп. Рос. абстрагйровать. 

Абстрактний — ненаглядний, віддалений, див. абстра¬ 
гувати. З лат. аЬзІгасІиз — віддалений. До нас прийшло 
в пол. XIX віку з нім. аЬзІгакІ. Рос. отвлеченньїй. 
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Абстракція — мислснгіе представлення чого. З лат. 
аЬзІгасІіо -- духове віддалення, від аЬзІгаеІиз - - відда¬ 
лений, аЬзІгаЬо — відхиляю, віддаляю. До нас прийшло 
на поч. XIX віку. 

Звідси абстракціонізм, -му, — абстрактний 
напрям у мистецтві. 

Абсурд, -ду — нісенітниця, безглуздя, дурниця, тере¬ 

вені. З лат. аЬзигсІит від зигсіит — незрозуміле, неясне; 
зложення: аЬ і зигсіит. До нас прийшло в XVIII ст. через 
фр. аЬзигбе — нісенітниця. 

Абшид, -ду — відставка, прощання. До пас прийшло 
на п. XVIII в. з нім. АЬзсЬіесІ — відставка. 

Аваддон, д. евр. ауасМоп — погибіль, від ауосі — ги¬ 
нути. Це синонім шеолу (аду), пор. йов 26. 6, 28. 22, Пр. 
15. 11, Пс. 89. 12. Об. 9. 11. Див. Шеол. 

Алф. XVII в. 615-62: „А в а дон (евр.) — отець без- 
дньї или злоб'Ь”. 

Лекс. 1927 р. 331: „Авадон — єв., Аполліон ел., 
а словенски губяй или пагуба, викореняючій, або затра- 
ченье, або вьінужаючій, вьіглотуючій”. 

Авангард, -ду ■ частина війська висунута вперед, 
передовики взагалі. До пас прийшло па поч. XVIII віку 
з фр. ауап-£агс1е • висунуте вперед, передовий загін. Зло- 
жеппя: ауапі; - - спереду (з лат. аЬапІе) та £агсІе —• сто¬ 
рожа. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVIII ст. „Аваигар- 
д і я — передовоє войско, крьіло”. 

Аванзал, -лу чи аванзала — передня заля, передпокій, 

з фр. зложення: ауапі; -— спереду, заііе — зал чи заля — 

передня заля. До нас прийшло в XVIII ст. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Анті камора — прихожая 
(комната), передняя, крестовая”. 

Аванпост, -ту — передня сторожа, з фр. ауапі — спе¬ 

реду, розі — сторожа. До нас прийшло на п. XIX віку. 
Аванс з фр. ауапсе — гроші, що наперед виплачені 

на рахунок чого. 
Вільде: Сприйняв як виданий собі аванс II. 212. 

Авансувати -— іти вперед по службі. З лат. аЬапіе — 
,,вперед” виникло фр. ауапсег. До нас прийшло на к. 
XVII віку через нім. ауапзіегеп. Рос. аванейровать. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Аваясіро- 
в а т ь --- проісходить в чин, уелєвать”. 

Авансувати — давати завдаток. До нас прийшло в к. 
XIX віку через фр. ауапсег — давати гроші наперед, да¬ 
вати завдаток. Рос. аванейровать. 

Авантюра — ризиковна пригода, скандал. З сер. лат. 
асіуепіига від асіуепіге — траплятися. До нас прийшло 
в к. XVII віку через фр. ауепіиге ж.р. 

В З.У. відома форма авантура з п. а\уапіига. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Авантю¬ 

ра — приключеніє, похожденіє”. 

Авантюрйст, -та — шукач пригод, пройдисвіт, пали¬ 
вода. До нас прийшло в XIX в. з фр. ауепіигіег. Нім. АЬеп- 
іеигег те саме. 

Авантюрний, авантюрницький — пригодницький, від¬ 
важний, наглий. До нас прийшло в XX віці через фр. ауеп- 
іигеих чи нім. аЬепіеиегІісЬ. 

Аварія — пошкодження чого, а також і розбиття чо¬ 
го. Слово походить від араб. а\уаг — шкода, збиток. До 
нас прийшло в XVIII ст. через італ. ауагіа — зіпсуття, 
ушкодження. Нові значення (розбиття, загибіль, крах) 
слово аварія набуває вже в XX ст. 

Авва, ст. сл. авва, гр. аЬЬа, з гебрейського аууа, ара¬ 
мейське п сирійське аууа — батько, отець. Відоме з ст. 
сл. пам’яток Х-ХІ вв. 

Слово „авва” також вживаємо при іменах старих 
монахів: Авва Петро — Отець Петро. 

Лекс. 1596. 1: „Авва — тато, отець”. 

„Авва то ест отець”. Крех. Ап. 1660-х рр. ст. 264. 

Лексикон 1627 р. ст, 332: „Авва — отче, тату, сиряки 
єст”. Див. абба. 

Алф. поч. XVII в. 53: „Аівва — по еврейски авва, 

а по руски отец, а по гречески патер. Нкціи же авва тол- 
куют бьіти тую різчь великій отец. Но нксть тако, и се 
лжуть, авва бо толкуєтея точію отец, а великій не при- 
кладьівати”. 

Аввакум, пророк, д. євр. СЬауаккик, гр. АтЬакоит, 
лат. НаЬасис. Ст. сл. Ав'ьвакум'ь, Амбакоуміз. Походжен¬ 
ня слова темне, само воно повавилонське, може асирій- 
ське, й визначає назву якоїсь рослини. Максим Грек пере¬ 
кладав „батько повстання”. 



„Аввакум, или Амвакук, или Абаккук — борець 
силньїй, або вспора их, запасник, облапляючій, або шир- 
м'Ьр, (?) бдугочій м'Ьсто, або суєта. А Максим (Грек): 
Отед востанія. А в в а бо — отец, кум же в о стани”. 
(Лекс. 1627 р., 332). 

Алф. поч. XVII в. 725: „А в а кум (євр.) — отец 
поставляяй. А в в а бо поєврейски толкуєтся отец, а к у- 
м и толкується поставляяй”. Це точний переклад. Часом 
перекладають: любов Божа. Соляр. 6: обіймаючий або 
борець. 

„Авгієві стайні” — забруджене помешкання; великі 
в чомусь непорядки, які трудно направити. — Вираз цей 
походить з грецької міфології. В Авгія, царя Еліди, були 
величезні стайні, які ніколи не чистились, а тому сильно 
забруднилися. Очистив їх тільки герой Геракл (по-рим. 

Геркулес) тим, що провів у ці стайні річки Алфей і Пе- 
ней, і вони за один день очистили Авгієві стайні. 

Авгур, -ра — віщун, провісник, жрець у давньому 
Римі. До нас прийшло в XVII ст. з лат. аи§иг — провіс¬ 

ник, ворожбит по птахах; зложення: аи з ауіз — птах 
та £иг, від §иг£и1іо — горло. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Авгур — 
угадчик ,предсказатель”. 

Август, ст. сл. аугоусгь, як назва восьмого місяця, 
назву свою має від римського імператора Августа Цеза¬ 
ря, що реформував календаря. Від лат. аи§изіиз — велич¬ 
ний, священний, — так назвали й цього місяця, бо він був 
особливо щасливий в житті імператора Августа, і рим¬ 
ський сенат його ім’ям назвав восьмий місяць. Україн. 
серпень. Див. календар. 

Слово є вже в Остр. Єв. 1056 р.: аугоуств. 
Лекс. 1627 р. 356: „Август, лат. — ест от ворож¬ 

би с чого названий або от множенья. Прилагательнк: 
славний, зацньїй, знаменитий, панскій. Имя рьімского це¬ 

саря. Єст и місяцу тоє ж имя”. 

Августіший, з лат. аи§изіиз — священний. Алф. XVII 
в. 51: „Древле убо во еллин-Ьх-ь честно (шановано) б'Ь 
имя Август "в, гЬмже в почесть коємуждо сановнику 
царьскому давшеся нареченіє се”. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVIII ст.: „Авгус- 

т % і ш і й — преизбранньш, священниший”. 

О. Вишня І. 329: Неяка-небудь проста собі цариця, 

а „августейшая” цариця. 

Августа, -сти — ж. ім’я. Лат.АщщзІа — священна, 
велична. 

Авдйтор, -ра — суддя слідчий, що вислуховує, вдав- 
нину старший учень, що вислуховує знання учнів. З лат. 
ашШог — вислухувач, суддя слідчий, від аибіо — вислу¬ 
ховую. В укр. мові авдйтор був важною особою по всіх 
братських школах XVI-XVII віку, а також в Острізькій 
Академії 1577-1624, в Могилянській Колегії з 1633 р. і ін. 
Учителі з України сотнями вчителювали в Росії за XVII- 
XVIII віки, і перенесли з собою і шкільну термінологію. 

Ось чому неправильно у І. Смирнова 50 і Шанського 
175. Такого повно в Смирнова, — він твердить, ніби такі 
слова прийшли до нас через польську мову, а факти ка¬ 

жуть: через українську. 

Авдиторія — помешкання, в якому слухаються ви¬ 

клади. З лат. аийііогіиш від аисііге — слухати. До нас 
прийшло рано, в XVI-XVII віці, у час праці братських шкіл. 

„Словарь разноязьічной” поч. XVII ст.: „Авдито¬ 
рія — слушалище”. 

Авдієнція — офіційний прийом у високопоставленої 
особи. З лат. аисііепііа — вислухання, слухання, від аисііо 
— слухати. Слово прийшло до нас на п. XVIII ст., може 
через п. аисііепсіа — послухання. 

Авель. Кн. Буття 4, 2. А далі вона породила брата 
його Гавеля” (Науеі). Гр. АЬеІ, лат. АЬеІ, ст. сл. Авель, 
д. євр. Науеі — марнота. Правильно вияснює Словник П. 
Беринди 1627 р. 332. „Авель чрез се на початку: суєта; 
чрез алеф — плач, скорб”. Пор. Книга буття 50. 11: „І по¬ 
бачили мешканці того краю, кенаанеяни, жалобу (єуі) 

в Горен Ашаду та й сказали: „То тяжка жалоба (єуєі) 

для Єгипту!” Тому то кликнули ім’я його: Авел — Міц- 
раїм” (жалобний Єгипет). Науеі — марности, Ауєі — жа¬ 
лоба. 

Авенір, -ра, ст. сл. Авенир'ь, євр. батько світла — Ау’- 
пег (2 Сам. 3. 25). Солярський І. 17 дає: сяяти, світити, 
батько світла. 

Аверкій, -кія, ст. сл. Аверкій, також Оверкій, з гр. 

Ауегкіоз — „той, хто держить чи відкидає”. 
Лекс. 1627 р. 333: „Аверкій — дерзновен”. 
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Авесалом, д. є.Ау’заІот (2 Сам. 13.1) — батько спо¬ 
кою, гр. АЬеззаІот, ст. сл. Авесаломн. 

Алф. XVII в. 725: „Авесалом (євр.) — отець ми¬ 

ра” (спокою). 
Авжеж! — вигук згоди, так. „А тобі страшнувато? — 

Авжеж!”. Ст. II. 424. „Авжеж, авжеж, така спека надворі”. 
Ст. II. 437. Авжеж розпитаю. Харч. 1. 6. 

Авжеж! — вигук ствердження, так. „Це ж і солому 
по душах роздадуть? - Авжеж”. Харч. І. 340. 

Авів, д. евр. ауіу — наука першого весняного місяця. 
Див. Вих. 9. 31, 13. 4, 16. 1 і т. ін., пізніше зветься звави- 
лонська нісан. Ауіу — дозрілий колос ячменю; або (за 
асир. еви): блиск, світло. 

Авімелех, ст. сл. Авимелехн, з гр. АЬЇтеїесЬ, гр. з 
гебр. АуітеїесЬ — батько мій цар. 

„Авимелех (евр.) — отчеє царствіє” (Алф. XVII. 

736). 

Авітаміноз, -зу — назва недуги: недостача вітаміну 
в організмі. В основі „вітамін”, приставка а- гр. без, не, 
ні. Це термін ученого К. Функа (народ. 1884 р.). До нас 
зайшло з поч. XX віку. 

Авіятор — літун. З лат. ауіз — птах, фр. ауіаіеиг — 
літун. Звідси й а в і я ц і я. — До нас прийшли з п. XX 
віку. 

Авксентій і Овксентій, гр. вихований. 
Лекс. 1627 р. 357: „Авксентій — растителен”. 
„Авксентій (гр.) — раститель”. (Алф. XVII. 736). 

Аикціоп, -ну - мублічпніі розпродаж за найбільшу 
ціну, з лат. аисііоп, від лат. аисізо — зростання. Див. лі- 

цитація. 
А-во! — вигук: а ось! а от! 
Вільде І. 335: А-во і Бронко йде! 
Авраам. — Це ім’я означає (за Біблією) батьків¬ 

ське благословення на ціле життя. В разі потреби, коли 
стається щось велике, ім’я може бути й змінене. Так, Сам 
Бог перемінив ім’я Аврам на Авраам. Про це чита¬ 

ємо Буття 17. 5: „І не буде вже кликатися ім’я твоє: А в- 
рам (Ау'гат), але буде ім’я твоє: Авраам (Ау’га- 

Ьаш), бо вчинив я тебе батьком багатьох (Ьатоп) наро¬ 

дів”. Слово неясне, може вавилонське: Аврам — високий 
батько, Авраам, Ау’гаЬат — батько множини. В Ау’га- 

Ьат супроти Ау’гат добавлено тільки склад Ьа — може 
з Ьатеп — натовп, множина. 

Лексикон 1627 р. ст. 333: „Арам — отець винеслий 
або от. високій, або пришелець, пришелник, приходень. 
Авраамг — Отець многих” (народів). 

Азбуковник поч. XVII ст. подає: „Аврам (євр.) — при¬ 
ходних, Авраамн (євр.) —- отець язьїкомь” (народам), 
л. 726). 

Алф. XVII в. 726: Аврам (євр.) — приходних. Ав¬ 
раам (євр.) — отець язиком (народам). 

Абрум — така вимова в З.У., а в Східній Аврум. 
У Харчука: „Волинь” III все форма Абрум. 

Аврора, лат.Аигога — богиня світанку, світова зірни¬ 
ця. 

Авспіції, -цій •— вдавнину це ворожба з польоту пта¬ 

хів, з лат. ауіз — птах і азрісеге — дивитися. Переносно: 
види на майбутнє, провіщення. 

Австралія — частина світу, від латин, аизігаїіз — 

південний. Відкрив А. голландець Віллі Янц р. 1606-го, і 
назвав її Новою Голландією. Згодом ця частина світу 
отримувала різні назви, і тільки з 1798-го року закріпи¬ 
лася за нею назва Австралія. 

Австрія — назва країни від ст. нім. бзіег — схід¬ 
ній і КеісЬ — держава, ОезіеггеісЬ — Східня Держава. Ця 
Східня земля була заселена слов’янами, але з IX в. цю 
землю захопили німці. Відень — слов’янська назва столи¬ 
ці (нім. АУіеп). 

Автентичний — зовсім однаковий, той самий. З гр. 
аиіііепіікбз — самодостатній, той самий, дійсний, справж¬ 
ній, вірний, самовласний, від аиіЬепіез — володар, зло- 
ження: аиібз — сам і апуті — чиню. До нас прийшло 
в сер. XIX віку через фр. аиїЬепіщие — справжній. 

А втім — зрештою. 
Вільде І. 341: А втім, якщо б і дійшла чутка, то зав¬ 

жди можна б (вияснити інакше). 
Авто — самоход, з гр. аиібз — сам. З фр. аиіо. На¬ 

голос сх. у. авто, зах. укр. авто. 

Вільде: Вийшов з авто II. 349. 

Автобіографія — опис життя когось, написаний ним 
самим, життєпис. Від гр. зложення аиіоз — сам, Ьіоз — 
життя, §гарЬо — пишу. 
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Прийшло через фр. аи!оЬіо§гарЬіе. Звідси й авто¬ 

біографічний, рос. -фйческий. 

Автобус, -са — самоход, з гр. аиіоз сам і суфіксаль¬ 
не Ьиз (як в омнібус, тролейбус). Прийшло через нім. 

АиіоЬиз. 

Автоген, -на — самородний, з гр. аиіо§епез. Зложен- 

ня: аиіоз — сам, £епоз — рід. У нас з фр. аиіо^епе. 

Автограф, -фа — власноручний рукописний текст тво¬ 
ру, власноручний напис на чому. Від гр. зложення аиіоз 
— сам, £гарЬо — пишу. Прийшло до нас через фр. аиіо- 
£гарЬе. Наголос грецький автограф (так і літ.), фр. авто¬ 
граф. 

Автодафе -- спалення засудженого па вогнищі, особи 
чи речі. Слово з португ. аиіо сіа 1е — акт Віри (католиць¬ 
кої), бо в Іспанії та Португалії сильно шаліла інквізиція. 

Автокар, -ра - самовізок, зложення з гр.: аиіоз 
сам і апгл. саг — візок; через фр. аиіосаг (фр. з англ.). 

Автокефалія, гр. аиіоз — сам + керЬаІе — голова, са¬ 
мостійність, самостійна Церква, самоуправна, цебто Цер¬ 
ква, що має свого Голову, свого власного керівника, не¬ 

залежна. 

Автократ, -та — самодержець, самовладний. Зложен¬ 

ня з гр. аиіокгаіез: аиібз — сам, кгаіоз — сила. Взяте 
з фр. аиіосгаїе. Звідси так само й похідні: автократія, 

антократйзм. -му, взяті десь у XVIII віці. 

Автомат, -та -- самодіяльний, саморушний, машина. 

З гр. аиіотаіоз: аиіоз — сам, таіоз — зусилля, — з фр. 
аиіотаїе, з к. XVIII в. Також автоматичний, рос. -ческий. 

Автомобіль, -ля (з гр. аиіоз — сам і лат. шоЬіІіз — 
рухомий) — „саморухова” машина, приводиться в рух 
своїм внутрішнім двигуном. Взяте в к. XVIII — п. XIX в. 
з фр. аиІотоЬіІе. Так само постали: автомобілізм, -зму, 
автомобіліст, -ста, автомобілений. 

Антоном, -пома, гр. — самозакоппик. Алф. поч. XVII 
в. 736: самозаконен. Лекс. 1627 р. 357: „Автоиом — са- 
мозаконник, или самозаконен”. 

Автономія — самоврядування, незалежність. З гр. аи- 
Іопошіа: аиіоз — сам, пбтоз — закон. В ст. сл. відомі 
кальки цього слова: самозаконіє, своєволіє, див. Мате¬ 

ріали Ср. III. 250. 

Автор, -ра — особа, що створила якийсь твір, з лат. 
аиіог або аисіог —- творець. 

Лексикон 1627 р. ст. 333: „Автор: началник, першій 
вьшайдитель якоись речи, повод, причина”. „Авторові”. 
Кр. Ап. 1560 рр. 593. 

Алф. XVII в. 535: „Автор (рим.) работник”. 

Слово в укр. літературі ще з к. XVI — п. XVII в., з 
укр. перейшло до мови рос. 

Звідси: авторський, авторство. 

Лекс. 1596. 295: Твбрец — створйтель, автор. 

Авторитарний — самовласний, самовладний, від лат. 
аисіогіїаз — влада, через фр. аиіогіїаіге — самовладний. 

Авторитет, -ту, з лат. аисіогіїаз — гідність, сила, вла¬ 
да. Звідси нім. Аиіогііаі, — загально визнана сила чи 
гідність, чи особа з ними. Звідси авторитетний. 

Сл. поч. XVIII в.: „А вторитет — власть, влада”. 

Алф. поч. XVII в. 686: „Аукторита (лат.) — достоин- 
ство или древняя”. 

Автострада — дорога для авт. Зложення з італ. аиіо- 
зігасіа: аиіо — авто (гр. аиіоз — сам) і зігаба — дорога. 
Зовсім нове слово. Від нього автострадний. 

Автохтон, -на — корінний мешканець, тубйлець (не 
тубілець), автохтони — первісне населення якоїсь землі, 
З гр. зложення: аиіоз — сам, сЬІЬоп — край, земля. Ст. сл. 

тозсмсць — переклад з гр. Див. абориген, тубйлець. 

Ага! — індоевр. і спільносл. вигук різного значення; 
нім., англ., італ. аЬа! ■ 

Ага! — це подвоєний вигук а! з інтервокальним г 
в ньому (пор. Шан. 37). 

Ага! — поширений в укр. мові вигук різного пси¬ 
хологічного значення, з різною інтонацією: критикування, 
насмішки, погрози й т. ін. Звідси: агакати, агекало — хто 
часто вживає ага, агакання. 

Ага ! — вигук задоволення. О. В. І. 133: Ага! Лови, 
жінко, лови-лови-лоіви! 

Ага! — вигук ствердження. „Батько дома? — Ага, 
дядьку...” Харч. III. 171. Ви з отого села? — Ага! 

Ага! — вигук задоволення й ляку. О. Вишня І. 333: 
Ага, попалась, голубочко! 

ЗО 31 



Ага! — вигук пригадки собі. О. Вишня І. 316: Про 
что ето я?! Ага!. . . 

„Ага, — здогадався Грицько — Бог один! Харч. І. 
ПО. 

Ага! — вигук осоромлення. О. Вишня І. 314: А скіль¬ 
ки у вас автомобілів? — Усього тільки десять! — Усього 
тільки? Ага! 

Ага, ага! — виклик підкреслення, що так: Вільде: Зно¬ 

ву твоя облудна єзуїтська, ага, ага, єзуїтська покора II. 

98. 

Ага-га! — вигук здивування, недовір’я. 

Ага, з тур. „ага” — старший брат, старший, началь¬ 
ник. Відоме з 1517 р. (Шан. 38). 

Агапйт, -та — ім’я, ст. сл. Агапигь, гр. улюблений. 
„Агапйт (гр.) — любовей” (Алф. XVII в. 736). 

Агапій, -ія, ст. сл. Агапіи, гр. улюблений, любов. 
„Агапій — любим” (Лекс. 1627 р. 334). 

Агапія, -пії, ст. сл., гр. улюблена. Нар. Гапа, Гапка. 
,,А г а гі і я — любимая” (Лекс. 1627 р. 334). 

Агар, -рі - ст. євр. ім’я ж. р., ст. сл. Агарь. Гебр. 
АЬаг — утеча, тимчасова мешканка. 

„Агарь ■—- обитавшая” (Алф. XVII в. 736). 

Агасфер, -ра — ім’я „вічного жида”, засудженого на 
вічне мандрування по світу. Перший такий мандрівник — 

Каїн (див. Буття 4. 12). Ім’я Агасфер — це перерібка 
Ахашвероша „Книги Естер”. 

Агат, -ту — назва дорогоцінного каменя. З гр. асЬа- 

іе$, — від назви річки АсЬаіез в Сицілії, на берегах якої 
цей мінерал уперше знайдений. Лат. асЬаіез з гр., фр. 

асаіе, англ. а§аіе. 
У нас ще з ст. сл. ахатес^ь, ахатись (різне читання 

гр. ети чи іти). 
„Алфавит” п. XVII віку розповідає про агата на л. 

201: „Ахатисн — камень єсть, иже сардоникс нари- 
чется акисйн... Имать же силу врачебную, острим бо по 
ослк, испущаєт сок и цклит угрьізенія змінная и скорпі- 
євая, соком єго помазуємо отгоняются”. 

Агафангел, чол. ім’я, зложеная а^аіЬоз — добрий, 
а£§ЄІ05 *— вісник. 

„А гає ангел — благій вкстник” (Алф. XVII. 73). 
Лекс. 1627 р. 334: „Агаеаггел — благій вкстник”. 

Агафія, -фії і Гафія, -ії, ст. сл. Агаеія, гр. добра. 
„Агаеія — благая” (Алф. п. XVII. 736). Лекс. 1627 

р. 334: „Агафія — благая”. 
Агафон, -на, чол. ім’я, ст. сл. Агаеон'ь, гр. добрий. 

Народне Гапон. 
„А г а © 6 н (гр.) — благ” (Алф. XVII в. 73). 
„А гає ос — благий” (Алф. XVII в. 64). 
Агафонік, -ка — чол. ім’я, гр. зложення: а§аШоз — 

добрий, піке — перемога. 
„А г а є о н і к — благопобкдньїй (Лекс. 1627 р. 334). 
Аггей або Огій, ст. сл. Аггей, євр. святковий, урочис¬ 

тий, радісний. Лексикон 1627 р. 334: „вдячний, веселий”. 
Агей! — вигук остороги. Харч. І. 24: Агей, з дороги! 
Агент, -та — представник якоїсь установи. З лат. а§е- 

ге — діяти, а§епз — адвокат. До нас прийшло на п. 
XVII в. з фр. а§еп1; чи з нім. А^епі. 

В 3. У. часта форма аєнція, аєнт, агент з п. а^епс^а, 
а£епС 

Так само: агентство, агентура, агентурний. 
Сл. поч. XVIII в.: „Агент — адвокат, стряпчій”. 
Агилля! або гилля! — вигук на гусей. 
Агї! Агі та тебе! — вигук незадоволення, догани в 

Зах. Укр., в Східній рідке. 
Ір. Вільде І. 19: Що бідному боятися когось? Агі! 
Агіографія — Життя Святих, з гр. зложення а§іоз 

— Святий, §гарЬо — пишу. 
Алф. XVII в. 476: „Агиографя — Святая Писанія”. 

Алф. XVII в. 476: Агиосгь — Святий, гр. 
Агіологія — наука про Святих. Див. Гагіологія. 

Агітатор, -ра — підбурювач, той, хто провадить агі¬ 

тацію. З лат. а^ііаге — рухати, підбурювати, а§ііа1ог — 
підбурювач, погонич. З лат. фр. і нім. Адііаіог. Взяте 
десь у пол. XIX в. (Шан. ЧО). Звідси й агітація, агіта¬ 
ційний, рос. агитаціонньїй, агітувати, агітка (запроста агі¬ 
тація). 

Агнець, Ангнця — головна часточка в Ім’я Ісуса Хрис- 
та, що виймається з проскурки на Проскомідії. Ст. сл. 
агньць, агня, гр. атпоз, лат. а£пиз. 

Лекс. 1596 р. 1: „агнец — баранок, агніца — моло¬ 
дая овечка”. Алф. XVII в. 55: „Агнец — баран млад- 
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ньій. Наричет же Писаніє и Христа Бога Агньцем и Юн- 
цем приточив (алегорично). Понеже бо яко тая животная 
древле євреє на жертву Богови привидеще закалаху во 
очищеиіє своїх согрічлсній, тако и Хриетось, Богь папгь, 
принесе Себе волиоє заколепіє, яко єдииолФітєнь Агнець 
непорочень, о нашихь гріьсіьх. Наричютжеся приточив 
(алегорично) Агнцами и Святій Мучсницьі. Понеже бо и 
тій заклани бьіша яко агньцьі и принесошася Богови яко 
жертвьі одуиісвлеппьія у Всссожжепія словесная”. 

А гнида — юігЬйшая овечка. Наричетжсся Гіисапі- 
ємь и Пресвятую Богородицу Агницею, по приточн'Ь (але¬ 
горично)”. 

Агнія, -нії, жін. ім’я, ст. сл. Агніа, гр. Адпіа —- непо¬ 
рочна, свята, чиста, священна. 

Агностицйзм, -му — недослідимість, непізнаваемість, 
неможливість пізнати. Від гр. а§позіоз — непізнавальний, 

зложення: гр. а без, не, і §позіз — пізнання, довідування. 

Філософ Гекслі (1825—1895) склав цього терміна 
року 1869-го. Взяте з англ. а^позіїсізт. Звідси й агнос¬ 
тик — прихильник агностицизму. 

Агов! — вигук покликання до рівних чи молодших. 
„Агов, хлопці й дівчата!” Гр. II. 470. Харч. І. 20: Гей, Са- 
мійло, Михайло! — Агов! озвались з гурту. 

„Агов, Пилипе? Не чує. Оглух?” Харч. І. 204. 

Агов! агій! агі! — вигуки в розумінні: стій! 

Агонія, гр. а£опїа — - бороті,ба чи змагання, стані лю¬ 
дини перед настанням смерти, боротьба життя зо смертю. 
Взято з фр. а^опіе в XVIII віці. Звідси агонізувати, 
рос. агонизпровать. 

Аграрний — земельний, землеробський, з лат. а£га- 
гіиз; прийшло через фр. а§гаіге чи нім. а§гаг десь 
в 60-х роках XIX в. (Шан. 42). Так само аграрій, аграр¬ 
ник — хто займається землею. 

Аграфа — незаписаний в Євангелії вислів Ісуса Хрис¬ 

та. З гр. а — без, не, і £гарЬо — пишу. Апостол Павло 
в Діяння 20. 35 подає незаписане Слово Ісуса Христа: 
„Блаженніше давати, ніж брати”. Або: „Де двоє або троє 
зібралися в Ім’я Моє, там Я серед них” (Матвія 18. 20). 

Д: цього знайдена аграфа: ..А де один, там Я в ньому”. 

І промовив Ісус Своїм Учням: „Де в Ім’я моє двоє 
чи троє зберуться, там і Я серед них пробуваю, а де тіль¬ 
ки — один — то Я в ньому!” (Аграфа, Матвія 18. 20). 

Агрикультура — землеробство. Зложення з лат. а£ег 
— поле, нива, сиііига — обрібка, розроблення. 

Агрипйна, -ми —- жін. ім’я, ст. сл. Агриппина, гр. прос¬ 
та. Лексикон 1627 р. 334: „Аґріпїна — проста”. Народ. 
Горпина. Подібно як Агафреиа (гр. невтральна) — нар. 
Танка. 

Агроном, -ма — знавець поля. З гр. а§гбз — поле, ни¬ 
ва і пбгпоз — закон. Взяте з фр. а§гопоше на п. XIX ві¬ 
ку (Шан. 44). 

Звідси: агрономія — наука про оброблення поля, 
те саме агрономіка. 

Літ. наголос агроном, зах. укр. з п. агроном. 

Агресія, лат. а§§геззіо — напад, збройний напад. А г- 
ресор, лат. а§§ге55ог — нападаючий. Агресивний 
— нападаючий, лат. а§§геззіуцз. Слова взяті з фр. мови 
за нового часу. 

Агруст, агрест. -та (але не порічки), з лат. а§- 
гезіит, італ. а^гезіо, — ягоди порічки, а також вино 
з нього. Див. порічки. В укр. мову дісталося з польської. 

Алф. XVII в. 546: „А г р 6 с т ь толкується натроє: 
первоє — села с жителми, второє — виноградьі и пашни 
без людей, яже предградія наричютея, третіє — луги”. 

Агу! — вигук виклику! Агу! А де ти! До дітей: Агу! 
Агусі! Вигук східиьослов’янський. 

Походить з вигуків а! у! а між ними інтервокальне г. 
Пор. ага, еге, ого, угу, — тут вставне емфатичне г. 

Агу! — вигук на овець. „А-г-у-у. . . тю-у-у! — гукнув 
дід на овець. . Треш — тереш — треш! ХРВ. 39. 

Ад, аду — ст. сл. адь, той світ, місце загробного 
життя, воно найглибше у всій вселенній. З гр. абез, аібез. 
„Ад кромішній” — ад преісподній, найглибший, біблій¬ 
ний вираз, див. Іс. 14. 9, Второз. 32, 22. Див. кромішний. 
Звідси й ст. сл. адьскь — адський. 

А д виводять з гр. зложення: а — не, без, і еісіо — ба¬ 

чу: місце, де нічого не видно, темнота. Або з гр. аіапез 
— мучительний, жорстокий, скорбний, печальний. 

34 35 



Лексис 1596 р. 1: „Ад — темность, недовіьдомоє мкс- 
це. преисподняя, погрецку адис илідис”. 

Алфав. поч. XVII ст. подає: „Адь толкується метля¬ 
ні є, а поеллински ад толкуєтея тма, а полатински ад на- 
ричетея пекло” (л. 576). 

Лексикон 1627 р. 334: „А Д'ь — мКетце, которого 
ігі> знаємо, ігЬ видимо: темпица. Адь ирсисподній: най- 
нижінеє, на самому сподіз, мкетце пропастное або пекло”. 

Асі Ьотіпет — див. агдитепіит асі Ьотіпет. 

Адажіо, з іт. ас!а§іо — помалу. Зложення з асі — з 
і а§іо — спокій, тому перше адажіо визначало спокійно. 
Взяте з іт. в XVIII віці. 

Адам, д. євр. асіат — людина взагалі. Перший чоло¬ 

вік своєї осібної назви не мав, — звався загально „Люди¬ 

на” (асіат). Асіат — „людина” споріднена з агїатаЬ — 
земля; пор. лат Ьото — Ьитиз У жидів немає власної 
назви Адам, а це доказ, що й асіат, як перша людина, 
це не власна назва. Буття 5. 1, 2, де читаємо: „Того дня, 
як створив Бог Людину (асіат), Він її учинив на Подобу 
Свою. Самцем і самицею Він їх створив, і поблагословив 
їх. І в той день, як були вони створені, кликнув Він їхнє 
Ім’я (еі: -зетат): Людина (асіат)”. Як бачимо, асіат 
— спільна назва для першого чоловіка й першої жінки. 
В самій Біблії немає імени Адам. Див. про це мою стат¬ 
тю: Адам, мовно-теологічний нарис, „Рідна Мова” 1938 р. 
ч. 7-8, ст. 325-330. 

„Адам толкується земля воплоіценна или родитель. 
Єврсє бо землю наричют Адамом, того ради и рождеп- 
иаго от лея наричют Адам” (Алф. XVII в. 726). 

Лекс. 1627 р. 335: „Адам і челевізк або земскій, ру¬ 
дній”. 

Хресного імени Адам у православних немає, в като¬ 
ликів воно часте. 

„Адам ос — земля. Євреє бо Адамос землю нари¬ 
чют. Того ради й рожденного от нея Адамом наричют” 

(Алф. XVII в. 576—58). 

А д а м *ь Новий — це Ісус Христос, пор. 1 Кор. 15. 

45. — Азбуковник поч. XVII ст., л. 2446 подає: „Хрис- 

тось Богь мать, воплочася нас ради, бьіеть Новий Адам”. 

Адамант, -ту — дорогоцінний камінь, алмаз, діямант, 
від гр. асіатаз того ж значення. Зложення: гр. а — не, і 

сїатасіго —* розбиваю. Камінь дуже твердий, нерозби- 
вальний. В давніх пам’ятках маємо форму адамант і ада- 
мас, ст. сл. адаманті). 

Лекс. 1627 р. 335: „Адамант — діямент або твер¬ 
дий, неужитьій, алмаз моск., дорогий камень, а кров коз- 
лія єго мягчит”. 

Алфавит поч. XVII в. 1026: „Георгіє (елл.): воздКлан 
или твердий адамант”. 

Адамашек, -шка, — шовкове полотно, шовк. Назва 
з араб, назви міста виробу Дамаск, по-польськ. Иатазгек. 
Латин, асіатазсиз (тут а — араб. член). З лат. по всій 
Европі. Здибується в україн. писаннях ХУІ-ХУІІ вв., з 
польського. 

Адамове яблуко. — Круглості людського тіла серед¬ 

ньовічна й давня медицина часто називали яблуком, 
а тому й округлість спереду шиї (кадик, борлак) віддав¬ 
на звано яблуком. Борлак помітніший на шиї чоловіків, 
і по-латинському зветься ротит уігі, чоловіче яблу¬ 
ко. Але правильніша давньоєврейська назва: риЬ Ьаасіат, 
риЬ асіат — яблуко людське. По-давньоєврейськ. асіат 
(з родівником Ьа асіат) — це „людина” (див. мою стат¬ 
тю „Адам” в „Слові Істини” ч. 8). Але слово асіат давно 
вже сприйняте як власна назва Адам, тому й борлак став 
зватися не „людським”, а Адамовим яблуком. І такий 
вираз, уже як Адамове яблуко, помандрував по всій Ев¬ 
ропі. 

Крім цього, кожний народ склав різні оповідання 
про це „Адамове яблуко” вже на основі т. зв. народньої 
етимології, стосуючись до слова Адам. Часте таке опо¬ 
відання. Коли Адам їв заборонене яблуко з Дерева Пі¬ 
знання Добра й Зла, а Бог його покликав, то Адам так 
налякався, що яблуко стало йому в горлі, й аж до сьо¬ 
годні свідчить людям про Адамів гріх. 

„Адамове яблуко” до нас прийшло може з нім. 

Айатзаріеі. 

Адвентйст, -та — член секти адвентистів. Секту зас¬ 

нував року 1833-го в Нью-Йорку В. Міллер, — він пропо¬ 
відував скоре пришестя Ісуса Христа і кінець світу. З лат. 
асБ/епіге — приходити, асіуепіиз — пришестя. Від лат. 
постало англ. асІуепіізЕ До нас прийшло в XIX віці. 
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Адвокат, -та — судовий оборонець. Походить від лат. 
асГуосаге — прикликати на допомогу, звідси лат. асіуоса- 
іиз — оборонець. Адвокат — асі-уосаіиз (уох — голос). 
Від нього нім. Асіуокаі (КесЬІзашуаІІ;) у нас відоме на п. 
XVIII віку. 

Звідси: адвокатура, адвокатський. Літ. наголос адво¬ 
кат, зах. укр. з п. адвокат. Див. меценас. 

Народне — брехач, брехунець. Вільде: Пригрозила 
їм, що наколи проти її волі наймуть брехача, то вона таке 
виробить їм у залі суду, що пожалкують II. 155. 

Адекватний — однаковий, тотожний. Походить від 
лат. асїаедиаіиз ,гтор. лат. ае^иа^е — рівняти, аедииз — 
рівний). Другіспі значення цього слова: пропорційний, 
вистачальний. 

Адепт, лат. асіеріиз (від асіірізаг) той, що осягнув чи 
збагнув щось, послідовник, прихильник, наслідувач. 

Літ. наголос адепт, за фр. асіеріе. Зах. укр. з п. 

адепт. 

Адміністративний —- прин-алежний до правління, ке¬ 
рування. Походить від лат. асітіпізігаге — служити, по¬ 

магати, шіпізіег — слуга. З лат. фр. агїтіпізігаШ те са¬ 

ме. Взяте в XVIII ст. 

Звідси: адміністратор, адмініструвати, адмініструван¬ 

ня, адміністрація. 

Адмірал постало з арабського слова ашіг-аі, що ви¬ 
значало перше командуючого взагалі, а пізніше — голов¬ 
ного командуючого флоту, владику моря. В середні віки 
міжнароднього права не існувало, на морі панували піра¬ 
ти, а тому мореплавство було дуже небезпечне. Купецькі 
кораблі пускалися в дорогу тільки по декілька разом, а 
для безпечности вибирали собі головного отамана, що й 
звався адміралом. 

Звання військового адмірала перші запровадили мав¬ 
ри в Іспанії, а вже від них це слово поширилось і по ці¬ 
лій Европі. — Яким чином попало до арабського асішігаї 
вставне сі, не вияснено; в мові французькій й тепер: аші- 
гаі, без сі. Але можливо, що ашігаї зближено з лат. сло¬ 

вом айшігагі (дивуватися), звідки може й постало серед¬ 

ньолатинське айшігаїіиз. 
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До нас прийшло в XVI ст. від швед, ашігаї (воно 
з ст. фр. асішігаї), або голл. асішігаї. Шан. (48-49) встав¬ 
ного сі не вияснив. 

Звідси: адміралтейський, адміралтейство, адміраль¬ 
ський. 

Адонай. — Божа назва Адонай, гебр. Асіопа^: 1 М. 

15. 2, 5 М. 3. 24, Суд 6. 15, 1 Цар. 2. 26, 2 Цар. 7. 6, Пс. 
8. 2 і т. ін. Слово Адонай визначає Пан. Сама форма 
Асіопа^ - це множина, т. зв. ріигаїіз шаіезіаіісиз, маєс- 
татична множина. Слово це вживається в Біблії і в сво¬ 
єму первісному значенні: пан, асіоп, напр. Числа 32. 25, 
Єг. 3. 11, Пс. 105. 21. Те саме асіопі — пан мій, Буття 
47. 18; асіопе хоч множина, але визначає тільки пан (Бут¬ 

тя 42. ЗО, 33); асіопау також тільки пан 1 М. 39, 2, 3, 7; 

асіопа] 1 М. 32. 5 це пан, і т. ін. 

Слово Адонай перекладають по-грецьк. Безроіа, на¬ 

ше Владика, а по-латинск. Боштиз, Господь. Значення 
Адонай таке близьке до значення Єгова, що замість на¬ 

писаного в Біблії Єгова євреї завжди читали й тепер чи¬ 

тають тільки Адонай, бо вимовляти слово Єгова сперво¬ 

віку їм заборонено. — Лексис 1596. 1: „Адонай — Гос¬ 

подь Бог”. 

Лекс. 1627 р. 335: „Адонай євр., — Господь, Пан, 
Ім’я Боже єдно з десяти”. 

Алф. XVII в. 476 „Адонай — Господь”. 

Адреса, ж. р. чи адрес, -су ч. р. З фр. асігеззе, від 
асігеззег — зазначати кому лист. Зах. укр. адреса, рос. 
адрес. 

Адрес, -су — писане привітання кому. „Михайло 
підніс імениннику вітальну адресу від імені „Рідної 
Хати”. Харч. І. 300. 

Звідси: адресант, з фр. асігеззапі;, нім. Асігеззапі; 
— той хто адресує листи. Адресат, з фр. асігеззаі, 
нім. Асігеззаі; — той, кому посланий лист чи що інше. 
Адресувати — писати адресу. 

Сл. поч. XVIII в.: „Адрес — надпись, подпись. Ад- 

ресовать — указа доставить, довесть. Адресо- 
в а т ь с я — пристать, сказать, отослатся”. 
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Адміністратор, -ра — правитель, управитель, завіду¬ 
ючий. Те саме і в церковному управлінні: Адміністратор 
заступає в управлінні Єпископа. З лат. асітіпізігаїог — 
управитель. Відоме вже в XVI ст. До нас прийшло з поль¬ 

ського асітіпізігаіог. 

Адміністрація — управління. З лат. агітіпізігаїїо — 
управління, від асітіпізігаге — управляти, керувати. До 
нас прийшло з п. асітіпізігасіа в XVII ст. 

Сл. іюч, XVIIII ст.: „Адміністрація — управле- 
ніє, опекунство”. 

Ад’ютант — офіцер-помічник при військовому началь¬ 
нику. 3; лат. аДіиІапз від асіфіуаге помагати. /1.0 пас 
прийшло з пім. Ас^иІапТ може через п. асЦіЛапІ;. 

Літ. наголос ад’ютант, зах. укр. з н. ад’ютант. 

Звідси ад’ютантський. 

Сл. поч. XVIII в.: „А д'ьютант — помощник”. 

Аер, гр. аег — повітря. 

Лекс. 1596 р. 1: „Аер — вт>здух. Алф. XVII в. 62: 
„А с р — воздух”. Лекс. 1627 р. 335: „А й р — вТтр, воз- 

дух, повТтрьє”. 

Сл. поч. XVIII в.: „Аер — воздух, горезреніє”. 

Аеродром, -му — місце стоянки літаків. З гр. зложен¬ 

ая: аег поніфя і сіготоз біг, місце для бігу. До нас 
прийшло на поч. XX віку через фр. аегосіготе. 

Аеронавт, -та — літун у міжпланетному просторі. 
З гр. аег — повітря і паиіез — пливак, від паиз — кора¬ 
бель. До нас прийшло в к. XVIII ст. через фр. аегопаиіе. 

Звідси аеронавт и к а, з фр. аегопаиіщие — нау¬ 
ка про літання в міжпланетному просторі. 

Аероплан, -ну — літальна машина. З греко-лат. зло¬ 
жений: гр. аег — повітря, лат. ріапит — площина. До 
пас прийшло на поч. XX віку через фр. аегоріапе, зложен- 
ня: гр. аег — повітря і лат. фр. ріапег — ширяти. 

Аеропорт, -ту — великий аеродром. З гр. фр. зложен- 
ня: гр. аег — повітря, фр. аего — аероплан (скорочено) 
та фр. роН — місце для стояння кораблів. До нас прий¬ 

шло на поч. XX ст. 

Аеростат, -ту — літальний балон, вщерть 'наповне¬ 
ний легким газом. З гр. зложення: аег — повітря та зіаіоз 
— стоячий. До нас прийшло в к. XVIII ст. з фр. аегозїаі 
Року 1783-го у Франції відбувся перший полет братів 
Монгольф’є на аеростаті (по-англ. Ьаііоп, по-рос. воздуш- 
ньій шар). 

Звідси аеростатичний з фр. аегозіаіщие. Рос. 
азростатический. 

Аж — сполучник, ст. сл. даже. 

Кр. Ап. 1560 рр.: Мовил аж до свитання 109. Дошли 
аж до Неба 646. 

Лекс. 1627 р. 49: „Даже — аж”. 
Аж поки, поки аж. Лекс. 1627 р. 54: „Дондеже — 

аж поки албо поки аж або аж”. 
Лекс. 1596. 24: Прожде, даже —перше аж. 

Аж — дондеже, донел'Ьже (Синоніма пол. XVII в. 1). 
Аж (з давн. а же) їв часових побічних реченнях 

вживається в сполученні з словами поки, тільки, до¬ 
ки, з не або без не: Поралася, аж поки наварила обіда¬ 
ти, Грінч. „Під тих. в.” 221. Не вийдеш звідтіля, а ж д о- 
ки не віддаси, Нов. Зав. в пер. Кул. Мт. 5. 26. В З.У. 
в цих випадках вживають просто аж, — це п.: Нічого 
не розуміли, а ж доїхав Ковч під саме село, Бирч. „Вас. 
РостД II. 153. 

Слово всеслов’янське, але тепер в рос. літ. мові не 
вживане. 

Аж до — до самого (кінця). 

Уч. Єв. XVI. 89: М'Ьчь проходит аж до розд^л^ня 
живота. 895: Аж до скончаніє св'Ьта. 

Пость трваєгь ажть до самого Успенія. Катих. 1645 р. 
40. 

Ажурний, фр. а зоиг — «аскрізьиий, прозорий, тонко 
зроблений. 

Аз, ст. сл. пзт> - яз, я. Лекс. 1596 р. 1: ,,Аз — я”. 

Аз, яз, я стоять поруч в Грамоті в кн. Мстислава 
1130 р.: Сс аз'ь Мьстпславь, Яз'ь даль. А се я дал*ь єсмь. 

Див. азбука. 

Азазел, д. євр. Агагеї. За Книгою Еноха, Азазел — 
один із тих анголів, що повстали були проти Бога. А. 
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навчив чоловіків воювати, а жінок — прикрашуватися. За 
Божим наказом Рафаїл зв’язав Азазела по руках і но¬ 
гах, і прив’язав до дикої скелі, де він пробуде до Суду 
Божого. Взагалі це темний дух. Етимологія слова не ос¬ 
таточно знана, але початок його — д. евр. ет. — козел; 
ст. сл. дає отпущеніє. Див. козел відпущення, пор. Ле- 
вит 16. 8. 

Азалія -- назва квітки. З гр. агаїеоз -— сухий. Це тер¬ 
мін К. Ліпися; рослина (кущ) названа тому так, що лю¬ 
бить суху землю. 

Азарія, д. євр. Агаг^аЬіг, АхагдаЬ — поміч Господа. 
Лекс. 1627 р. 335: „Азарія — помоч Господня”. 

Азарт — сильне хвилювання, запальчивість. Слово 
пережило довгу семантичну історію. Спочатку іси. і порт, 
агаг визначало гру в кості, пізніше хід у грі, випадок, ри- 
зико гри, від цього й сильне хвилювання. Є й інші ви¬ 
яснення (див. Преображенський ст. 3). 

До нас прийшло з нім. Назагсі (а воно саме з фр. 
Ьазагсі). 

Азбука — алфавит, буквар. Назва походить від цер¬ 

ковнослов’янської назви двох перших буков азбуки: а 
(аз) і б (буки). Слово „алфавіт” походить від грецьких 
назв а (альфа) і б (віта). Лексикон 1627 р. ст. 15: азбука, 
алфабет албо абецадло”. Латинське аЬесесІагіит. 

Азбука звалася в XVIII ст. ще Й абевега. Року 1786- 
го. М. Чулков видав працю під назвою: „Абевега рус- 
скихь суев'Ьрій”. 

Лекс. 1627. 154: Писмо — азбука. 
Пізніше, в XIV піні, складено назви буквам так, щоб 

вони творили речення, нлнр.: аз, буки відя, глаголю доб¬ 
ро". . . „Наш Он покой". „Рци слово твердо”, . . 

Алфавит поч. XVII в. на л. 975 подає: „Алфавіггь 
тол (кує тся) азбуковииіПі плм а.ть ігі.дн”. 

Синоніма 11 ол. XVII в. 1: Азбука алфавіггь, буква. 
Алфавитг — азбука, буква (Синон. пол. XVII в. 1.) 

Азербайджан, -ну, область СССР. Назва від місцево¬ 
го: азер — вогонь, байджан — країна, цебто „Країна вог¬ 

ню”, бо тут багато нафти. 

Азіль — право на перебування в якійсь державі по¬ 

літичного збігця чи й випадкового переступника, органі¬ 
зовано розпочалося ще в давніх євреїв, див. Книга Чисел 

35, де розповідається про „міста ховання”, аге Ьаттікіаі, 
грецьке роїеіз рЬи^аиІегіоп. А сама назва йде від латин¬ 
ського игЬез аихіїіі (Числа 35. 6). 

Слово „азіль” походить з гр. азуїоп (лат. азуїит) — 
недоторканість, недоторканий захисток: переступник при¬ 
бігав у Церкву й брався за ріг Св. Престолу, — тоді Цер¬ 
ква заступалася за нього і не віддавала світському судо¬ 
ві (див. Ріг Спасіння). 

Азія, ст. сл. Асіа, гр. Азіа, лат. Азіа. Спочатку най¬ 
важливіша частина світу, колиска першої культури й Хрис¬ 
тиянства. Назву виводять від фінікійського слова азі — 
схід, світло. Фінікіяни звали Азією всі землі на схід від 
їх батьківщини. Є й багато інших етимологій (Соляр. І. 
60), напр. гр. прикметник азіа — тіниста, болотяна зем¬ 
ля. Спочатку Азія була малою, див. Европа. 

Інші виводять назву від назви дочки Оксана й Гемі- 

ди, Асія, матері Прометея. 

Виводять також від асирійського азі — схід, світло, 
в протиставленні до егеЬ — захід, морок, темрява, або 
Европа. Перше знали тільки західню Азію, цебто Малу 
Азію, і її приймали за всю Азію. 

Лекс. 1627 р. 354: „Асіа —- мулистая, болотом вяз- 

нучая, плюгавая”. 

Лекс. 1627. 446: Краина Азіи. З Понту, крайни асїй- 
скои. 

Азов — місто Ростовської области. Вдавнину в гре¬ 
ків звалося Танаїс і належало до Київської держави. Але 
р. 1067-го цс місто захопив половецький князь Азак, і міс¬ 
то було назване пізніше його іменем Азов. Звідси й наз¬ 
ва моря Азовського. 

Аїр — болотна рослина, татарське зілля, татарщина, 
з тюрк. аєр. 

Ай! — вигук, ще індоевр. походження, і всеслов’ян¬ 
ський; звідси айкати, айкання — слова звуконаслідувальні. 

Ай! — вигук переляк)', болю, здивування. Подво¬ 
єна форма ай-ай, аяй. Звідси аяйкати. „Ай! — скрик¬ 
нула несамовито Гаїнка”, Гр. II. 458. 

Ай ! — вигук нетерплячки. „Ай, які ж бо ви! Харч. І. 
94. 
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Айва — плодове дерево і сам плід в Криму, на Кав¬ 
казі і ін., з тат. тур. айва. Тюрк, словник Махмуда Каш- 
гарського XI в. уже подає слово айва. 

Айда! — ходім, швидко ходім, див. гайда. Часом ужи¬ 
вається гайда. Харч. І. 51: Айда, Петре, на гойдалку! 46: 
Айда подивимось на нього! 67: Айда! — ватага парубків 
залопотіла по сходах. 134: Айда до хати! 

Айзик — поширене єврейське ім’я в Україні. Це ан¬ 
глійська вимова імени Ізак. Див. Ісак. 

Ай Петри — гора в Криму, від татар. Ай — Свя¬ 
тий, Петрі — Петро: Гора Святого Петра. 

Айстра, -ри, — декоративна рослина, гр. азїгоп — зо¬ 
ря. Букет осінніх айстр. 

Академік — це член Академії Наук або студент якоїсь 
академії (академіст). В З.У. з п. академиками звуть і 
студентів університету. /їйв. студент. 

Академіст, -ста - - студент Духовної Академії. 
І. Печуй-Л.: Було видно здорову постать академіста 

Балабухи III. 14. 

Академія назву свою одержала від мітичного афин- 
ського героя Академоса чи Академа. Академія — це був 
сад коло Атен (Афин), який належав Академу і був при¬ 
свячений богині наук Атені Палладі. Тут любили збирати¬ 
ся грецькі вчені. Там же Платон навчав своїх учнів. Піз¬ 

ніше словом „академія” стали звати найвище наукове то¬ 

вариство вибраних учених або окремі вищі школи, напр.: 
Академія мистецтв. Стара назва була й акадимія, за гр. ви¬ 

мовою. 
Академія в мистецтві за фр. асабетіе — голе ті¬ 

ло. малюнок голого. 
Звідси: академічний (рос. академический), академік, 

академіст. 
Академія — так в З.У. з п. називають святкуван¬ 

ня якогось письменника чи взагалі свято з лекцією на 
культурно-освітшо тему. Це літературний вечір чи літера¬ 
турний ранок, присвячений комусь. 

./Текс. І627 р. 336: „Акадимія — училище, школа в 
Аеинех, от Акадима мужа аеинекого, ведлуг ГІлютарха 
в ©ссен названая”. 

Акакій, ст. сл. Акакій, з гр. акакоз — незлобний, прос¬ 

тий, щедрий. 

Лекс. 1627 р. 336: „Акакій — незлобивий, простий, 
отвористнй, щедрий”. 

Акафіст — похвальна Служба на честь Ісуса Христа, 

Божої Матері або якого Святого. З грецького акарЬізіоз 
— несідальний гімн; під час усіх цих Служб не можна 
сідати. Зложення гр.: а — не і карЬібго — сидіти. 

Лекс. 1596. 2: „Акаеист — неекдално”. Алф. XVII в. 

486: „Ккаеисо — неекдално”. 
Лекс. 1627 р. 336: „Акаеист — неекдалноє. Так на¬ 

званий Молитви, при котрих не екдят”. 
Сл. поч. XVIII в.: „Акафіст — неекдален”. 

Акація — назва малого дерева, з колючками, цвіте 
білими чи жовтими квітками. Походить від гр. акакїа, 
звідси лат. асасіа. Основа — гр. аке — колючка й акація 
— колюче дерево; або від гр. акакоз — невинний, сумир¬ 
ний (ІІІап. 58). 

„А(|иа уііае”, лат. „вода життя”, горілка, старе укр. 
„оковита”. 

Аквареля — водяна фарба, малюнок цією фарбою. 
З іт. асдиегеїіо (лат. а^иа — вода), через фр. асдиагеїіе 
Звідси: аквареліст, акварельки й. 

Акваріюм, -му, — з лат. адиагішп — водойма для 
тримання водяних тварин і рослин. 

Акелдама — з арамейського Ьекаї — поле, і бата 
— кров, цебто Поле крови. Пор. Дії 1. 19. Це поле купив 
собі Юда за ті срібняки, за які продав Ісуса Христа. Пор. 

твір Лесі Українки: „Поле крови”. Акелдама знаходилась 
на південному кінці Єрусалиму поблизу Гіннома. Це дав¬ 
нє кладовище, пізніше для самих чужинців. 

Азбуковпик поч. XVII в. на л. 62 подає: „Акелда¬ 
ма — село крове, єже єсть село скуделниче. А отстоитт 
от Єрусалима поприще єдино к западу, на горк над юдо- 
лію плачевною”. 

Лекс. 1627 р. 337: „Акелдема — село крове”. 

Акйла. „Акйла — болячій, або пороженя прагнучій, 
благ и проч. Лат. аквідя — орел” (Лекс. 1627 р. 337). 

„Акплла - - орел (Алф. XVII. 73). 

Акилйна. „Акиліна — орлица, за благоркчіє Аґґелі- 
на глаголетея” (Лекс. 1627 р. 337). 

„Акилйна (гр.) — орлица” (Алф. XVII. 73). 
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„Акиндйт (гр.) — несьій в бідах” (Алф. XVII в. 736). 
Лекс. 1627 р. 337: Акіндин -— безбідних, не свій в бкдах, 
то єет не будучій в жадном небезпеченствк”. 

Акйш! — вигук на курку, коли її відганяють. „Акиш, 

щоб ти здохла!” Харч. І. 303. 

Акінезія — захворіння на безволодь тіла; з гр. а — 

ні, без + кіпезіз — рух. 

Акліматизація — приноровлення до нового середови¬ 
ща. Лат. ассіітаіізаііо, нім. Аккіішаіізаііоп — присто¬ 
сування. В основі гр. кіїта, лат. сіітаіиз, приставка ас- 
з ас!-. Звідси акліматизувати, приноровлювати кого або 
що до даного середовища. 

Аккути — виявити здивування, звуконасл. Харч. III. 
381: Шофер акнув. 

Акомпанувати — супроводити гру чи спів іншим спі¬ 
вом чи грою. З фр. приставка її і сотрадпоп товариш і 
ассотра^пег, через нім. аккотрапіегеп. 

З в і де и: а ко м п а п е м е і гг, а к о м 11 а п і ят о р. 
Акорд, -ду — співзвучність. З сер. лат. ассогсііиш — 

зі'ода. Слово прийшло в XVII в. з фр. аесогсі - співзвуч¬ 
ність, а воно з іт. ассогсіо - те саме. 

Сл. поч. XVIII ст.: Акорд — уговор, ряда, стачка. 

Акр, акра — міра землі в Англії, Півн. Америці й Ка¬ 

наді, = 4047 кв. м. З англ. аеге, що визначає поле, яке 
можна виорати за день; пох. від лат. а§ег . поле. Англ. 

асге з фр. асге. 

Акредитив, -ву — лист уповноваження для посла чи 
іншої посланої особи. З лат. ассгесіШуиз — вірчий лист 
(лат. сгесіеге — вірити). Взято з фр. ассгесїіііуе — те саме. 

Звідси: акредитувати, акредитивний, акредитований. 

Акриди *— гр. акгіз, ст. сл. акріда. Нові дослідники 
твердять, що це не саранча, але кущ у Палестині, який 
родить їстивні плоди — акрйди. Іван Предтеча Хреститель 
їв ці плоди, а не саранчу (Мт. 3. 5). Але висушену й по¬ 
солену саранчу й досі їдять на Сході. 

Лекс. 1596 р. 2: „Акрйдьг — вершки деревяньїи, 
пучя, и тьіж коники”. 

„Акри діл — вершки деревяньїє, сицє (так) нари¬ 
нать их в Грамматиц'І». Ипіи же глаголіот то вершіє 
дуба, єже єсть и овощь давій” (Алф. XVII в. 686). 
Сл. поч. XVIII в.: „Акр іди — гусенніцьі, саранча”. 

Лекс. 1627 р. 337: „Акрідьі — трава або зклє, кот¬ 
рого корень вколо себе иньїх зелій смак притягаєт, вдяч- 
ньій до вкушеня и трвальїй в сьітости єст. Тож зри и пру- 
жів. А прузи того ж имене, коники за подобообразіє цвкта 
и корене оного з'Ьля.. . Єдиноименного зелію гад птич- 
ньіх различна рода”. 

Акрйди. „Годуватися акридами”, вираз євангель¬ 
ський, Марка 1. 6. 

Акробат — актор у цирку, головно той, що лазить 
по линвах. З гр. акгоЬаІез — канатний танцюрист, линво- 
скок, дослівно „високоходець”, гр. акгоз — високий, верх¬ 
ній, Ьаіпо — ходжу. До нас прийшло з фр. асгоЬаІе. 

Звідси: акробатика, акробатичний, рос. -тический. 

Акростих, -ха, гр. акгоз — крайній, зйсЬоз — рядок, 
стих — вірш, в якому початкові букви рядків творять яке 
слово або ім’я чи прізвище автора. Давнє: краегранесіє — 
калька з гр. 

Лексик. 1627 р. 47: Краєгранесія —- початок стіха ал- 
бо строки”. 

Лексик. 1627 р. 338: „А к р 6 с т і х і с ■— краєгран(е- 
сіє). Рожай в'Ьрша так зложений, же иавьішші литери 
и головньїи им’я якоє або мову замьїкают, през главьі 
в'Ьршов переходячи”. 

Алф. XVII в. 48: „Акростихида (гр.) -— крає- 

строчіє, акр о бо по гречески крає, а стихида — 

строки. По гречески бо акростихида, а по руски краєгра- 
несіє”. 

„Аксак — хромец”. Алф. XVII в. 63. 

Аксельбант, -ту — лента у військових через плече. 
З нім. АсЬзеІЬапсІ: АсЬзеї — плече і Вапсі — лента. 

Аксесуар, -ру — побічні речі, дрібні речі, другорядні 
частини зображення. З лат. ассеззогіиз, фр.ассеззоіге — 
додаток. До нас прийшло з фр. на п. XVIII віку. 

Аксіома, гр. ахіота — істина, ясна і без доказів. Гр. 
ахіоо — признавати що за достовірне. Лат. ахіота — те 
саме. До нас зайшло на к. XVII віку. 

Сл. поч. XVIII в.: „Аксіома — правило, чинка”(?). 
Аксіос, гр. ахіоз, — достойний, гідний, — так у Цер¬ 

кві виголошують і співають тричі тому, хто висвячується 
або одержує церковну нагороду. Це згода Церкви. 

„Аксиос (гр.) достоинь” (Алф. XVII в. 626). 
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Лекс. 1627 р. 346: „Аксіос — достоин, годний, по¬ 
важний”. 

Сл. поч. XVIII в.: „Аксіос — достойной, годной”. 

Акт, акту — дія, з лат. асіит — дія, мн. асіа — дії, від 
а^еге — діяти. Укр. акт, мн. акти. 

Акт, акта — документ, протокол, окремий запис. 
Лат. асіит — запис, документ, народне „бомага”, від лат. 
а£еге — робити, діяти. До нас прийшло в XVII в. з п. акі, 
мн. акіа. Укр акт, мн. акти, в Зах. Укр. з п. акта. 

Сл. поч. XVIII в.: „Акт — д^йствіє, статья”. 
Актив, -ву — дієвий чинник; грошовий стан. До нас 

прийшло в пол. XIX віку з фр. асіії — діяльний. 
А к т її в, -ву пайдіяльпіші сили якої організації 

чи установи. Постало під час фр. революції, як зміна 
попереднього значення „активу” (діяльний) — фр. асііі. 

Звідси а к т и в і з у в а т и, з фр, асііуег, оживляти 
справу чи працю. Активіст -діяльний член організа¬ 
ції. 

Акт й в н и й, лат. асііуиз — діяльний, енергійний. До 
нас прийшло від фр. асіії — діяльний в пол. XIX віку. 

Актор, -ра — виконувач якої ролі в п’єсі, з лат. асіог 
— виконувач, від а§еге — діяти. До нас прийшло на поч. 
XVIII в. з фр. асіеиг — те саме. Звідси актриса — 
жінка-актор, фр. асігісе, з XVIII в. Гр. акіог, англ. асіог, 

рос. актер, актриса, п. акіог, акіогка. 

Актуальність - діяльність. З лат. асіиаіііаз (від ас- 

іиаііз — діяльний). До нас прийшло в пол. XIX віку з фр. 
асіиаіііе. Слово „актуальний” відноситься до тієї справи, 
що саме тепер викликає до себе наш інтерес. Тому й гово¬ 

римо про актуальність тієї справи. 

Актуальний, лат. асіиаііз — діяльний, важливий на 
даний момент, назрілий; від асіиз — справа, діло. У нас 
з поль. XIX віку. 

Акула — велика хижа риба, з норв. чи ісл. Ьассаіі. 
Переносно хижа людина. Прийшло в XVIII віці. 

Акуратний -— точний, ретельний, старанний. Походить 
з лат. ассигаіиз, через нм. аккигаі. Укр. акурат, акурат¬ 
ний, акуратність, нар. акурат, якурат. Взяте з п. акигаі 
(Шан. 62). 

Акурат — якраз так. З лат. ассигаіиз, взяте з п. 

акигаі (Шан. 63). 

Акустика — звучність приміщення, наука про звук. 
З гр. акоизііке — слухове мистецтво. Слово в нас з п. 
XVIII віку. 

Звідси й акустичний, рос. -ческий, з фр. акоиз- 
іщие, гр. акоизіікоз — гучний, добре чутний. 

Акут, -та — рід наголосу, що стоїть не на кінці слова, 

зазначається в ц. сл. письмі рискою, похиленою своїм 
верхом направо, напр. ходить. З лат. асиіиз ассепіиз — 

гострий наголос, від асиеге — гострити. 

Акушер, з фр. ассоисЬеиг, від ассоисЬег — родити, 
лягти в постіль, пор. коліно. Так зветься лікар у справах 
пологів та вагітности. Слово прийшло в XVIII ст. 

Акхй! див. ахи! 

Акцент, -ту — наголос, звукове повищепня одного 
голосного в слові. Від лат. ассепіиз — наголос, зложенпя: 
ас (з асі) при і сапіиз спів, мелодія; сапеге співати. 
До нас прийшло в XVII їв. з фр. ассепі. 

Сл. поч. XVIII в.: „Акцент — удареніє”. 

Акцентуація — система наголосів мови. З лат. ассеп¬ 
іиз — наголос, ассепіиаге — робити наголоси. До нас при¬ 
йшло в XVIII віці через фр. ассепіиаііоп. 

Сл. поч. XVIII в.: „А к с е н т а ц і я — переписка о 
пріємо другому Д'кнег”. 

Акцйз, -зу — непрямий податок на продукти чи ви¬ 

роби. Походить з лат. ассізит — надтяте, насічка, на якій 
контролювали вплату податку. Ассізит — це дієпр. від 
лат. ассісіеге — надтинати, засікати, а саесіеге — бити, 
тяти, сікти. До нас прийшло на поч. XVIII в. з фр. ассізе 
— непрямий податок. Звідси: акцйзний. Народне ак¬ 
цизник — контролер акцизу. 

Акціонер — власник акції, пайщик. Від фр. асііоп- 
паіге; асііоп — пай. Прийшло до нас у XVIII віці. 

Акція — дія, з лат. асііо — дія, від а£еге — діяти, 
робити. До нас прийшло на поч. XVIII в. з п. ак^а. 

Акція- пай, з лат. асііо - - документ, акт, фр. ас- 
ііоп - - пай, через гол. акііе, иім. Акііе. До пас зайшло на 
поч. XVIII в. 

Ал — чи аль — родівник в араб, мові, напр.: алко¬ 
голь, Алкоран, алгебра, алхімія, і т. ін. 

Алавастр див. алебастр. Лекс. 1627. 441: Оних, оникс 
— алавастр. 
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Албанія - - назва країни, що походить від кавказь¬ 
кого алб чи алп — „гориста місцевість”. 

Албо, арх. — злучник чи; завжди в Лекс. 1596 р., але 
в Лекс. 1627 р. частше вже форма або. 

Алгебра — математична наука, з араб. а1-§аЬг — від¬ 
будова, відновлення, сер. лат. а1§еЬга, нім. А1§еЬга. До 
нас прийшло на поч. XVIII в. через п. аІ^еЬга. Літ. наголос 
алгебра, нар. і зах. укр. з п. алгебра. 

Звідси алгебраїчний, рос. -ический. 
Словник поч. XVIII в.: „Алгебра -— щетознаніє, 

числовник азбучной”. 

Але — однак, одначе; ст. сл. но чи нт>. 
Слово о п. І. 1187 р.: Нг> уже, княже Игорю. 32. 
Не вг> покорі, але в-ь Славк. Катих. 1645 р. 296. 

Але — спільнослов’янський сполучник, у стар. формі 
„али”, зложений з сполучників а та ли. Жалув. Грамота Ка- 
зимира 1340 р.: Іімло па двоє, але я дал на одипо. Ст. сл. 
али, лат. весі. Наголос був не але, а але; тоді кінцеве 
е переходило в й: али, ст. сл. по. 

Кр. Ап. 1560 рр. 333: Все ми волію, але не все по¬ 
житочно. Не учинками, але справсдливостю 651. 

Лекс. 1627. 147: „Но, то єст союз: але, а”. 

Алебастр, -стру — гіпс білого кольору. Ст. сл. ала- 
вастр'ь - - „глиняна посудина” (вживається в пам’ятках 
Х-ХІ в.). З гр. аІаЬазІгоп, а гр. взяте з назви міста й гори, 
звідки вивозився алавастр (гр. вимова) чи алабастр (ла¬ 
тинська вимова). Лат. аІаЬазіег. Азбуковник поч. XVII в. 
на л. 625 подає: „Алавастра” (євр.) — сосуд скляна без 
рукояти єже внкся наричетея”. 

Лексикон 1627 р. ст. 338: „Алавастр'ь плп сткляница 
— банка або слойка алябастровьій або начинє безухоє, 
не маючеє за што взято бьіти. Єсть камень тьім именем, 
и сосудец з него зроблений так зоветея”. 

Лекс. 1596 р. 2: „Каменист, так названьїй, ис того ка- 
мене уроблений слойк албо скриночка”. 

Алегорія — іносказання, представлення чогось під ін¬ 
шим виглядом. З гр. а11е£огіа. Зложення гр.: аііоз — ін¬ 
ший та а^огеио — говорю. 

Лексикон 1627 р. ст. 339: „Аллигорія — иновкшаніє, 
многосказаніє. Фігура, гдьг иноє розумом, ипоє словьі 

оказується”. Так само і алегоричний (рос. аллегорический) 
з гр. аііедогікбз. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Алегорія — притча, іноречіє”. 
Алегрі — швидка лотерія, коли розиграш робиться 

при купівлі квитка. Прийшло в XIX в. з іт. а11е§гі — швид¬ 
ко. 

Алегро — музичний термін — швидко. З іт. а11е§го — 
весело, а іт. з лат. аіасег: бурливо, піднесено, весело, швид¬ 
ко. До нас прийшло десь у XVIII в. 

Алеф, алефа — назва першої букви в єврейській аз¬ 
буці. 

Лекс. 1627 р. 339: „Алеф — наука або учися. Первоє 
слово в алеф-виеу еврей(ском)”. 

Алф. XVII в. 476: „Алеег (євр.) наричають євреє 
первоє писмо азбучное, єже єст азь. А толкуєтея по єв- 
рейски алее'ь — наука, рекше ученіє". 

Алея — дорога чи доріжка, обсаджена з двох сторін 
деревами чи кущами. Походить з фр. аііее через п. а1е]а. 
До пас прийшло десь на п. XVIII віку. 

Алилуя постало за д. євр. ЬаПи ТаЬ — „хваліть Гос¬ 
пода”. Греки переробили це єврейське синагогальне виго¬ 
лошення з арамейської форми його на аііеіоиіа, а за ним 
ст. сл. аллилуіа. Грецька форма сильно відбігла від д. єв¬ 
рейської, бо греки не могли передати ані Ь, ані і, а до то¬ 
го непотрібно й подвоїли л; ближче до оригіналу лат. 
ЬаІІеІиіаЬ. Алилуя, „хваліть Господа” — це єврейське бо¬ 
гослужбове виголошення, як звернення до народу. В на¬ 
шій Церкві співають потрійно: „Алилуя, алилуя, алилуя, 
слава Тобі Боже”, при чому „слава Тобі, Боже”, — це як 
переклад „алилуя”. 

„Алелуия, то єст хвалізте Пана”. Кр. Ап. 1560 рр. 650, 
651. 

„А л л и л у і я — хвала Богу. Герман Патриарх в тол- 
кованіи Літургій Святои мовит: аллилуія — приходит Бог, 
хвалите и в'ьсп'Ьвайте Живого Бога. Єврейским бо язьїком 
єсть, аль — идет, явися, а иль — Бог, а уія — хвалите, 
вцсп-Ьвайте” (Лекс. 1596 р. 1-15). 

Алф. XVII в. 48: „Аллилуіа — хвала Живому Бо¬ 
гу, или со Архангели прославим истиннаго Бога, излияв- 
шаго на ньі своя щедроти. А в Грамматйц-Ь аллилуіа 
толкуєтея сице єврейскиміь язнком-ь: алль — идеть, яви¬ 
ся, Иль — Богь, уия — хвалите, воепквайте”. 
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Так і в Лекс. 1027. 330, але є ще: „Алль -~ Отець, 
Илль — Син, Уїа — Дух Святьій”. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Аллилуія — хвалите Бога”. 
Ст. сл. аллилоуіа. Російська вимова аллилуя, а укра¬ 

їнська тільки алилуя. 

Алйпій, ст. сл. Алипій чи Алимпій, гр. безжурний. 
Лексикон 1627 р. 339: „Алипій — беспечальньїй, фрасунку 
(суму) не маючій”. 

„А л й м л і є (гр.) — пеопечален” (Алф. XVII. 73). 

Алібі, — перебування обвинуваченого в моменті зло¬ 
чин)' в іншому місці, тому це головний доказ невинности. 
Походить з лат. аІіЬі: „в іншому місці”, зложення: аііиз 
— інший, ІЬі — там. У нас з поч. XIX в. 

Аліменти, від лат. аіішепіиш: харчування, утримання, 
їжа. Від лат. аіеге — годувати. Згідно європейському за¬ 
конодавству неповнолітніх дітей утримує їх батько, хо¬ 
ча б він був нешлюбний. До нас прийшло з фр. аіітепі 
— „їжа”, „продукти”, па поч. XIX віку. 

Алітерація - повторення однакових приголосних зву¬ 
ків у віршованому рядку для підсилення азбукової вираз- 
пости мови; від лат. асі до, ІШега - - буква: уподібнен¬ 
ня звуків. До нас прийшло з п. XIX в. через фр. аІШе- 
гаііоп — тс саме. 

Алкати — голодувати, хотіти їсти, алчний, ст. сл. 
а.гькати, альчьнь, а також і лакати. Звідси лакомий, ла- 

комство, лакомйпа, лакітка - лакомство й іп. Прикм. ст. 
сл. алчьігь — алчний. 

Алкалоїд, -ду —* азотовмісна органічна отруйна речо¬ 
вина. Слово з араб, аі-даїі — луг та гр. еісіоз —* вид. 

Прийшло на поч. XIX в. з фр. аісаіоїсіе, (а воно з сер. лат. 
аіеаіі — луг). 

Алкоголь, -лю — певна органічна сполука, а також 
винний спірт. З араб. аІ-киЬІ (або коЬІ) „тонкий поро¬ 
шок". Початково аі — родівник в араб, мові, 3 ісп. аісо- 
Ьоі перейшло до нім. АІкоЬої, звідти в XVIII ст. до нас. 

Слова алкоголізм, алкоголік, алкоголічний (рос. -лй- 
чсский) прийшли до нас трохи пізніше, десь у XIX віці, 
але з мови французької. 

Алконост, -ста — назва морського птаха, із гр. аікибп 
або аікиопіз -— рибалочка, рос. зимородок, із ст. сл. ал- 
куон'ь. Перерібка алкуон па алконост сталася на сер. гр. 

грунті. Фасмер І. 13 цю перерібку виводить з речення 
„алкуон'ь єсть пл/гица” — зовсім сумнівно. 

Алф. XVII в. на 566 розповідає: „Алконост єсть 
птица имкет гнкздо на брезк пкека, вскрай моря, и ту 
кладет яица своя. Время ж изьітія чадом єя в зимний год 
бьіваєт, но єгда почютит изьітіє чадом єя, взимаєт в яи- 
цах чада своя, и носит на ереду моря и пущаєт во глу- 
бину, и тогда убо море многими бурями к брегу прира- 

жаєгь. Но єгда сносит алконост яица на єдино мкето, и 
насядет на них верху моря, а яицам во глубинк моря су¬ 
щим, тогда море непоколебимо бьіваєт за 7 дній, донде- 
же алконостова яица излупятея во глубинк. Вьішедше же 
чада познают своя родители. Сія седмь дній пловцьі ко- 
рабленіи алконостскими нарицают”. 

Алкоран, -ну — священна книга у магометан, з араб, 
аі-когап (аі — артикль, когап — читаїння, наше Писання), 
через фр. чи нім. Аікогап. 

Аллах або Алла — назва Бога у магометан, з араб. 
АІ-ІаЬ, Бог. Корінь семітський Е1. Див. назви Бога. 

Алло — початок розмови телефоном: „слухаю”. Взя¬ 
те в к. XIX віку з фр. аііб. 

Це слово змішується з англ. Ьаііо — добридень (при¬ 
вітання) з фр. аііопз! — ну! (Шан. 79). 

Є ще морське алло — слухай! Так моряки кличуть 
на розмову кого з іншого корабля. 

Звичайно ці значення поєднують: кого викликають — 

він каже: алло — слухаю, а хто викликає його, каже: 

алло — слухай. 
Аіта таїег, з лат. аіша — годуюча, таїег — мати, 

годувальниця. Так ще середньовічні студенти звали ту 
школу, яку вони скінчили, цебто — яка їх духовно ви¬ 

годувала. 
Алмаз, -за — твердий дорогоцінний камінь, ст. укр. 

алмазь. Ст. сл. адамась з гр. незламний. З гр. асіатаз ви¬ 
никло араб, алмаз, — його сприйняли майже всі мови, 
а також мови тюркські, знає його й мова половецька. У 
нас воно з татарського. Лат. асіатаз, -пііз з гр., звідси 
давнє адамант. Дмитрієв 555. Прикм. алмазний. 

Лекс. 1627 р. 335 зве слово алмаз московським: 
„Алмаз — моск”. 

„Алмаз же родитея в горк каменой” (Афан. Никит. 
1466). 
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Алое, алой — рослина й сік з неї, гр. аіое, ст. сл. 
алои, ал'ьгоуи. Грецьке з ст. гебр. ’аЬаІіш — дерево алое, 
а воно може з др. інд. адаги. ГІрикм. алоиїть є вже в Остр. 
Єв. ]056 р. 

Алтай, -таю — назва гір в Монголії; походить від 
монг. алтап — золото, улагара: Золота Гора, бо ці гори 
дуже багаті. ІІо-китайському Кін-Шан, також Золота Го¬ 
ра. 

Алтар, -ря див. Вівтар. Остр. Єв. 1056 р.: Алтара ка- 

дильнааго, Лк. 1. 11. 

АИег е£о, лат. „другий я”, — так звемо найближчих 
друзів або заступників, однодумців. В середні віки той, 
кому король передавав тимчасово свою владу, звався аДег 
Є§0 ГЄ£І5. 

Алуч! — відігнання корови. Поговірка: до Дмитра 
дівка кричить на корову: „Алуч, бо тріскону! А по Дмит- 

рі вже свиню просить: Ачу, бо впаду!” 

Алушта — назва міста в Криму. Назва від старогр. 

назви цього міста Алу-Сток, з V віку. 
Алфавит •— азбука, від гр. аІрЬа і Ьеіа — назви двох 

перших буков грецької азбуки. Див. азбука. 
„Буква — азбука, алфавіт албо абецадло”. Лекс. 

2627 р. 15. 
Алфей, Яків Алфсїв, Лк. б. 15, д. є. Веп-НаНа] син 

Галфая, Алфей — НаДа], Халфай. Лексикон 1627 р. 339: 
„Алф'Ьїї — тисячний, або научений, або вож, княжа”. 

Алхімія — „чорна магія”, то в середні віки шукала 
леткого способу робити золото. Слово стародавнє, з копт, 
кеш — чорний, гр. сЬетіа — чорна магія (так єгиптяни 
звали самі свій Єгипет). З гр. арабське аі-кітіуа, сер. лат. 
аІсЬітіа (і аІсЬетіа), а з нього нім. АІсЬітіе. До нас 
прийшло з нім. в XVII віці. 

Алчний див. алкати. 

Алю! — крик на свиней „геть!” В Зах. Укр. див. аля! 

Аля! — вигук для відігнання свині, геть. О. В. т. 157: 

Аля! Бодай була вона тобі здохла! (на свиню). 

Алябарта, п. ІіаІаЬагсІа, ДаІаЬагІа, з нім. НеІІеЬаіЧе: 

сокира (Ьагіе) для рубання шоломів (гелмів), з Неїт- 

Ьагїе (Бр. 167). 
Алф. XVII в. 686: „Алябарта (ла.) -- дреколіє”. 

Лекс. 1596, 116: Дрекол — алябарта. 

Лекс. 1627 р. 58: „Дреколь — алябарта, галябарда, 
албо кій, сокйра, рогатина”. 

До нас прийшло в XVI в. через фр. ДоИеЬагсІ. 
Алярм, -му — тривога. Італ. аП’агте — „до зброї!” 

Зложений: а — до, 1а — член, артикль, аггпе — зброя. 
До нас прийшло на п. XVIII в. з фр. аіагте — тривога. 

Звідси: алярмувати, алярмістр. 
Слово рідке на Сході, і часте в Зах. Укр. 

Альбатрос, -са —- великий морський птах. Від араб, 
аікайиз — „журавель при колодязі”, ісп. аісаігаг, англ. 

аІЬаІгозз. До нас прийшло на п. XIX в. через фр. аІЬаігоз. 

Альбо слово польське, дуже часте в укр. ХУІ-ХУІІ 
віків по всіх наших пам’ятках. З нього пішло наше або. 

Лексикон 1627 р. ст. 87: „Или — або, албо, люб, хочай”. 

Альбо, з „а любо”, звідси або. 

Слово о п. І. 1187 р.: „Хощу главу свою приложити, 
а любо испити шеломомв Дону”. 

Альбом, -му — книга чи зшиток з чистими білими 
листками. Від лат. аІЬшп — біла записна дощечка, з аі- 
Ьиз — білий. До нас прийшло на п. XIX в. з фр. аІЬит. 
Тепер означає книгу з вставленими в неї фотографіями. 

Алькйр чи ванькйр. — кімнатка, з нім. Егкег, чеська 
агкегг, польське аікегг. У ванькйр в приставне. 

Алькова — маленька спальня, араб. аІ-киЬЬе — скле¬ 
писта кімната. Д. євр. киЬЬаЬ — внутрішня частина меш¬ 
кання, внутрішня кімната; пор. Числа 25. 8. Тут аі — член 
при киЬЬаЬ. Пор. ісп. аІсоЬа —■ спальня, фр. аісоу, з євр.- 
арабського. До пас прийшло з фр. в XVIII в. 

Альманах, -ха — збірник, звичайно літературний. З 
араб. аІ-тапасЬ — календар, твори при ньому, гр. аітепі- 
сЬіака, гр. з копт. До нас прийшло через нім. АІтапасЬ 
чи фр. аІтапасЬ в XVI віці. 

Альт, -а — назва голосу. З лат. аДиз сапіиз — ви¬ 

сокий голос, італ. аДо — високий голос. До нас могло 
прийти різними дорогами з іт. 

Альтернатйва — дві протилежні можливості для рі¬ 
шення важного питання, або-або. З лат. аДегпиз — один 
за одним, від аДегпаге — чергуватися. До нас прийшло 
з фр. аДегпаїіуе в к. XVIII в., може з п. аДегпаіумга. 

Альтернація — чергування звуків у словах, від лат. 
аДегпаііо, від аДегпаге —• чергувати. 
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Альтруїзм — дбання про добро інших, готовість жерт¬ 
вувати для інших. Від лат. аііег — інший, фр. аіішіз — 
те саме. Слово запровадив Огюст Конт (1795-1857). Звід¬ 
си альтруїст — хто допомагає другому, прикм. альтру¬ 
їстичний, рос. -истйческий. 

Альфа й омега — назви першої й останньої букви в 
грецькій азбуці. Це — початок і кінець чого, основа чо¬ 
го. Ст. сл. альфа, також альпа. 

Альфа, назва першої букви грецького алфавиту, 
початок. Аз'ь єсьм алфа и омега (Апок. 1. 8): Я початок 
і кінець. 

Алф. XVII в. 476: „А л ф а (гр.) толкуєхься: грецьі пер- 
воє писмо азбучпоє паричют алеа, єже єсть аз. Толкуєть- 
жеся гречески алфа ищи”. ,,Алфавйт — тол(куєтся) аз- 
буковник или азв'Ьди”. 

Альфонс — чоловік легкого поведення, на утриманні 
жінок. Це ім’я головної дієвої особи комедії Ол. Дюма 
1870 р.: „Мосьє Альфонс”. 

Альянс, -су, — союз держав, об’єднання їх. З лат. 
а11і£аге — прив'язувати, 1і§аге — в’язати, звідси фр. аШег 
— з’єднувати, аіііапсе — союз. До нас прийшло на к. XVII 

віку з фр. 
Сл. поч. XVIII в.: „А л і а н с — завет, союз”. 

Аля — на зразок, на подобу. З фр. а 1а іадоп, а 1а 
тапіого - па зразок. 

Амазонки — міфичне плем’я войовничих жінок, що 
жили в Скифії і щоб зручніше було стріляти з лука, ви¬ 
пікали собі праву персу. Назва з гр. атасігопез — амазон¬ 
ки, зложення: а — без, тасігоз — перса. Нім. Атагопе, 
п. атагопка. До пас прийшло з п. XVII в. 

Алф. XVII в. 546: „Амазпики толкується: Амазппка па- 
ричетея нізкая страва, прилежащая проділом (стравам) 
ипдійскимь, а царствуют в пей єдино дізвьі чистьі, пари- 

цаєми амазиски”. 

Ам, гам — глово звуконасл., в дитячій мові „їсти”. 
Див. гам. „Прокидайся зараз же, треба ам!” (К. Бас.: „Ді¬ 
тям до 16” 1964 р. ст. 8). „Ам, Жерочко, ам! Одкривай ро¬ 

тик!” (там само 11). 

Амартол, -ла — з гр. ашагїоіоз — грішник. „А мар- 

толос (гр.) — грішник”. (Алф. XVII в. 636). 

Амба! —- вигук; кінець, вульгарне. Шан. 80: лотерей¬ 
ний термін, з італ. атЬо (з лат. атЬо — обидва). 

Анба — народне: смерть, кінець. О. Вишня 1. 162: 
Зачув і я оце якось... думав, що анба мені! 

Амбіція — гордість, пиха, честолюбство. З лат. аш- 
Ьіге — домагатися, допоминатися чого: чину, чести, лат. 
ашЬШо — честолюбство. До нас прийшло на п. XVII в. 
через п. агпЬісіа. 

Амбона, арх. — див. а м в о н. 
Науку Хрісгову подавати вь Церкви з Амббньї. Катих. 

1645 р. 53. 
Амбра і амбре — пахощі. З араб. апЬаг, сер. лат. ашЬ- 

гиш чи атЬга — пахощі. До нас прийшло на поч. XVIII 
ст. через фр. атЬге — пахощі амбри. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Амбра — янтарь”. 
Амбразура — отвір у стіні фортеці, бійниця. З фр. 

етЬгазиге — бійниця, отвір топки, з етЬгазег — запалю¬ 
вати. До нас прийшло на п. XVIII в. чи не з п. атЬгагига 
— те саме. 

Амброзія — в гр. міфології їжа й пиття богів, що 
давали їм вічну юність та здоров’я. З гр. ашЬгозїа — па¬ 
хуча їжа богів, що давала їм безсмертя; гр. зложення: 
а — без, Ьгоіоз — смертний. До нас прийшло в XVII віці. 

Амбулаторія — лічниця для приходячих. З лат. аш- 
Ьиіаге — приходити, ходити. Через нім. АшЬиІаІогіиш до 
нас прийшло в пол. XIX віку. 

Амвон — передня півкругла частина Солеї перед Цар¬ 
ськими Братами, де читці читали (тепер тут проповіду¬ 
ють) під час Богослужби. З гр. атЬоп (від атЬаіпо — пі¬ 
діймаюсь, сходжу вверх) повищеніня. Ст. сл. амбонь, піз¬ 
ніше ам'ьвонь. 

Лексикон 1627 р. ст. 341: „Амвон: м4>стце вьінеслоє, 
о кілку сходах, столица або круг учинен на мовсніє”. Зай¬ 
шло в ст. сл. мову з грецької. 

Сл. поч. XVIII ст.: „А м б о н — - казніліще, восход”. 
Слово „казпплніце” може визначати її казальницю, де ви¬ 
голошуються „казані” — проповіді. А старе „казнилище” 
— місце смертної страти. 

Амврбсій, ст. сл. Амвросій, гр. безсмертний, божест¬ 
венний. 

Лекс. 1627 р. 340: „Амбрбсій — несмертельний”. 

„Амбро сіє (ел.) безсмертен” (Алф. XVII ст. 736). 
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Америка — частина світу. Америку відкрив італієць 
Хрин'офор Колун*) 12-го жсчгп'я 1492-го року. Але назву 
СПОЮ Америка ОД£г'.//я.аЛі 3. Д ^ і СілОГО МОрс- 
плавня Амеріго Веспуччі (*)*1512), що дав багато відомос¬ 
тей про „Новий Світ”. Америка — край Амеріго. 

Америка — в українських говорах Гамерика. 

„Америку відкривати” іронічно говорять тоді, ко¬ 
ли хто видає давно знане за незнане. 

Аметйст, -ста — дорогоцінний камінь, який нібито 
вбирає в себе винні пари, а тому той, хто носить цього 
каменя, не п’яніє. З гр. атеіизіюз, зложення: а — не, без, 
теїизіоз — оп’яняючий. Звідси ст. сл. аметиста, відоме 
з XI віку. 

Амінь, з д. євр. атеп - - так, поправді, нехай станеться. 
Ашеп — це дієприкметник від ’шп — бути правдивим, 
певним, цебто — правдиве; пор. етипаїї вірність, або 
етеї - правда. Книга Чисел 5. 22 д. євр. ашеп передає 
будь, ст. сл. буди. ,,Амінь” в єврейськ. Богослуженні було 
відповіддю народу на виголошення Священика, чому з ча¬ 
сом стало взагалі вигуком. У нас кожна Молитва закін¬ 
чується словом „амінь”, цебто: так, правда, нехай буде 
так. Гр. ашеп, лат. ашеп, ст. сл. амин'Ь. пізніше з XIV в. 
аминь. Пор. ще д. євр. атіпи — вірте, Іеатепи — будьте 
запевнені, Ьаатіпи — учиніть що певним. Новий Заповіт 
переповнений цим словом, найчастіше в формі ,.Аминь 
(давнє амінь) глаголю вам”, а в Єв. Івана з подвоєнням: 

„Аминь, аминь глаголю вам”, а також на кінці молитов 
або коротких молитовних виразів. Цікаво, що слово 
,,амінь” защепилося в старослов’янській мові в формі сво¬ 
їй амин, а не чужій амїнь; воно ані разу не перекладене, 
цебто, уживається як своє, загально знане слово. В народ¬ 
ній мові дуже поширене, часто з польським наголосом 
на початковому складі: амінь. 

Це слово, як закінчення, набуло собі й нового зна¬ 
чення: кінець, напр.: Як дам, буде тобі й амінь (кінець). 

Вільде: Та це вже мені „амінь” прийде И. 431. 
А м й н ь кладетея на концу для упевнення, иж так, 

а не иначей єст. Катих. 1645 р. 746. 
Лекс. 1596 р. 16: „Амин — загтравдьі албо нехай так 

будет”. Алф. XVII в. 486: „Амин — право, или єй, или 
буди тако, или буди глаголанноє” 

Лекс. 1627 р. 361. 365: „Буди то, или буди, сир. 
2 у у. у. ь Нехай булет. нехай ся етлнет. або нехай стало 

заправдьі, в'Ьрно, истинно, так єст, або стан’ся, або: тако 
Боже дай, або: нехай так будет, або: заправдьі так єст, 

або право єст). Воистину или да будет”. 
Амністія — прощення судової кари. З гр. ашпезііа •— 

забуття, прощення, зложення: а —не, тпезідз — думка, 
разом: забуття. До нас прийшло з п. XVIII в. через п. аш- 
пез^а. 

Амністувати — прощати судову кару. До нас 
прийшло в XIX в. від нім. ашпезБегеп, від АшпезБе. 

Аммон чи Амон, з гебр. „син роду мого” (Соляр І. 91). 
„А м опите. Лот роди от меншія дщери Амона, от 

пего же паричютея аммоиите”. (Алф. XVII в. 62). 
Амнезія — утрата від недуги пам’яті. Від гр.: а — 

заперечна частка, і тпеіа чи тпета — пам’ять. 
Аморея, гр. Аттогаіоз, ст. сл. Амморея. Походить 

від гебр. — високий, горець, повищення (Соляр. І. 95). 
Алф. XVII в. 54: „Амморея єсть страна (гращь), 

прилежащая земли Ханаани. Толкуєтжеся Амморея про- 
гн'Ьваюіція или розсьілаяй”. 

Амортизація — ступнева виплата боргу, довготермі¬ 
новий борг. В основі лат. тогз — смерть, нім. Атогіізаіі- 
заііоп — ступнева виплата боргу. Прийшло до нас у XVIII 

віці. 
Звідси амортизувати, з нім. ашогіізіегеп. 

Амос, ст. сл. Амось, д. євр. ноша, тягота, міць. 
Лексикон 1627 р. 341: „Через алеф на початку: долго- 

терпелив, в'Ьрневидец людій, жесток, твердьій, крапок або 
мужньїй, Д'Ьлньїй, моцньїй, дужій, недобьітьій. Амос чрез 
алеп на початку: отяжальїй, обтяжоньїй”. Д. євр. Амос 
— міцний, пор. ашиз — зміцнений (2 Цар. 20. 1). 

„Амос (єв.) — терп'Ьлив” (Алф. XVII в. 736). 
Амплуа — фах актора, що він головно грає: простак, 

любовпнк і ін„ а також рід зайняття, фах. З фр. етріоі, 
від етріоуег уживати, використовувати, дати завдан¬ 
ня (а це від лат. ітріісаге — сплітати, зв’язувати обіцян¬ 
кою). 

Ампула, з лат. атриііа — „мала посудина”. Гр. ат- 
рЬога —* посудина, з нього лат. зменшення атриііа — 
посудинка. До нас зайшло з XVIII ст. „В чемодані доктора 
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було повно ампул морфію та кофеїну”, Ю. Смол. „Наші 
тайми”. 1964. 452. 

Ампутація — відрізання. З лат. атриіаііо — відрізан¬ 

ня, і атриіаге — відтинати. Прийшло в XVIII в. з нім. 
Атриіаііоп. Звідси ампутувати, рос. ампутйровать — від¬ 

тинати. 

Амулет, -та, миф. — річ, що оберігає людину від не¬ 

щастя й яку носять при собі. З лат. ашиїеіиш — привіска, 
зложення: атоіігі — віддаляти нещастя, всяку біду, та 
ІеШгп — смерть, цебто: ашоШеіит, а звідси — ашиїеіиш. 

Амуніція — військові запаси матеріялу для зброї, рос. 
боеприпасьг, нар. з. у. муніція. З сер. лат. атипіііо — ви¬ 
рядження, шипіте — виряджати. До нас прийшло на п. 
XVIII в. з фр. атипіііоп — вирядження, може через п. 
атипісіа. 

Амур, -ра — любов, пристрасть. З лат. атог —- любов, 
атаге - любити, бути залюблспим. До пас прийшло на 
п. XVIII в. через фр. ашоиг —* любов. Звідси а м у р 11 и й 
— любовний, амури — любовні справи, любовні при¬ 

годи. 
Амур, -ру — назва ріки; походить від еспанського Та- 

Мур, що значить „Велика ріка”. Але місцеві поамурці роз¬ 
повідають кілька інших пояснень. Коли росіяни вперше 
побували на цій річці, то місцеві евенці вітали їх словом 
амур! — добридень! 

Амфібрахій, -хія — віршовий розмір, коли наголоше¬ 

ний склад (вдавнину — довгий склад) стоїть посередині, 
а по краях склади ненаголошені, напр.: корова, ходити. 
Форма и —- и; гр. зложення: ашрЬі — з обох боків, Ьга- 

сЬиз --- короткий, атрІїїЬгасЬиз — короткий склад (нена- 

голошений) з обох боків. 
Амфилохій, з гр. — ст. сл. трудиородний. 
Лексикон 1627 р. 349: „От двою рожден, около пота- 

еньїй. Амфі бо около или окрест, а лохіос потаєно м'Ьсто”. 
Амфора — посудина з двома ручками. З гр. ашрЬоге- 

из„ лат. атрЬога, часте у греків і римлян. Г р. зложення: 
ашрЬі — з двох боків, рЬогеиз — ношений. 

Лексикон 1627 р. ст. 341: „А м ф 6 р а -- фляша, кон- 
ва”. У нас відоме з XV віку. 

Анагност, -ста —- читець. З гр. апа^пбзіез читець, 

лат. Іесіог —- читець. 

Алф. XVII в. 52: „Анагност — читец”. Відоме 
з XIV в. (Срезн. І. 21). 

Анаграма — переставлення слова так, що стає інше 
слово; читання слова з кінця до початку, напр.: куб-бук, 
марш - шрам. В XVII в. українські письменники писали ба¬ 
гато анаграм; напр. їх писав Архим. Іоаникій Галятовський 
(д1688). Напр. у „ЗкагЬ росклуаіу” 1676 р. на ст. 7-8 по¬ 
дає різні анаграми і вживає цього слова. 

З гр. апа§гатта — переставна; зложення: апа — пе¬ 
ре, £гатта — буква, цебто переставна буков у слові. 

Анаколуф (чи анаколут) — сантаксична або логічна 
непослідовність у мові; навмисне відхилення від граматич¬ 
ної побудови, навмисна зміна розпочатої побудови рече¬ 
ння. Напр. Пс. 45. 5: Річка, — рамена її веселять місто Бо¬ 
же. Від гр. апакоІиШоз — непослідовний. 

Апалав, -ва, з гр. апаїаЬоз, або парамонд, — чотири¬ 
кутний плат, якого монахи носять па раменах під оде- 
жою. У Ср. І. 22 з XIV в. 

Аналіз, -зу, і аналіза — глибокий дослід. З гр. апа- 
Іузіз — розклад, розбір; апаїуо — розкладаю, досліджую. 
З гр. лат. апаїузіз. Слово прийшло через фр. апаїузе. 

Аналогія — подібність, з гр. апаїо^їа — схожість, 
гр. зложення: апа — по, за, відповідно, 1о§оз — розум, 
змисл, слово: відповідність. До нас прийшло в XVII віці. 

Звідси: аналогійний, аналогічний, з гр. апа1о§ікоз — 
відповідний, рос. аналогический. 

Аналой, -лоя — рівнобічний столик з трохи похиле¬ 
ним верхнім боком, на якому читають, напр. Євангелію 
або кладуть Ікони чи Хреста для поклоніння. Стоїть ана¬ 

лой перед Солеєю напроти Царських Врат. З гр. апаїо- 
§еіоп — підставка для книжок чи нот, від апа1е§о — чи¬ 
таю. Відоме з п. XVII віку, але слово старше. 

Алфавит п. XVII в. 63: Аналог (елл.) — налой. 

Ананас, -са — запашний соковитий овоч. З ісп. чи 
порт, апапаз, а воно з мов півд. Америки: апапа, перуан¬ 
ське папаз, караіб. апапа і т. ін. До нас прийшло в XVIII 
віці з фр. апапаз чи нім. Апапаз — тропічна рослина, що 
дає соковитий запашний плід. 

Ананій чи Апапія, чол. ім’я, д. євр. СЬапап’іаЬ, СЬа- 
папі —- „Бог був для мене ласкавий”; це скорочена фор- 
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ма з Ананія, ст. сл. Апаиїа. Визначає тс саме, що її «ІосЬа- 

пап, — Іоанн, Іван. 
Лексикон 1627 р. 342: „Ананія — Облак Госнодень, то 

єсть оболок Панскій або пророковане Пансков”. 
' „Ананія (єв.) — Благодать или славен” (Алф. 

XVII в. 736). 
„Ананіє (гр.) — безсмертен” (Алф. XVII в. 73). 
Анапест, -ту — трискладова стопа в вірші з наголо¬ 

сом на кінці, напр.: голова, поричйть; схема: и и . Від 
гр. апараізїоз (аі вимовляється як е), апараіо ударяти 
на кінець. У нас відоме з XVII ст. 

Анархія — безначальність, безвладдя. З гр. апагсЬїа; 

гр. апагсіїбз —■ хто не має влади, хто ніким не керованим, 
зложення: а-без, агсіїоз — старший, влада, начальник. У 
нас відоме з XVII ст. 

Звідси: анархізм, анархіст, анархічний (рос. анархи- 

ческий). У нас з XIX віку. 
Анастасій — чол. ім’я, ст. сл., з гр. воскрешений. 
Лексикон 1627 р. 343: „Анастасій — воскресенье”. 
„Анастасій (гр.) — воскресеніе” (Алф. XVII. 73). 
Анастасія, жіи. ім’я, ст. сл. Апастасіа, з гр. 
Алф. 1627 р. 343: „Анастасія - воскресеніе”. 
Анафема, анатема —- прокляття, гр. апаіЬета, ст. сл. 

анаеема і анатема. Див. харем. 
У Свв. Отців часто „анатема будь” в значенні осором¬ 

лення. 
Лексикон 1627 р. ст. 342: „Анаеима — клятва, про- 

клятство. або оф'Ьра, офіроване, або дарт>, або Богу по¬ 
свячена реч, або в честь Божую зонсовапа реч . 

Алф. XVII в. 63: „А н а є е м а — проклят или отлучен. 

Максим Грек 209 пшнет в Неділю первую Святого Поста 
Великаго во Євангелій Учителном сице (так): Яко же Свя¬ 
тій Отцьі прокляша, проклинаєм и мьі. А их же анаеема- 

тисаша, анаеематисаєм. Т'Ьмже без всякого прекословія 
єже анаеема толкуєтся отлучен. Ино бо єсть анаеема 
и ино проклят. Анаеема той єсть от Церкве Христовьі от¬ 
лучен, и от Царства Небесного, в день Втораго Пришест- 
вія Христова. Анаеема — отлучен толкуєтся и от пра¬ 
вославних сочетанія (совокупденія), а проклят разум'Ь- 
ется злословлен. Пишетбося, яко єретика всякого прокли¬ 
наєм, и отлучаєм, и отр'Гваєм от сочетанія православ¬ 

них”. 
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Народне анахтема. „Ти анахтемський вилупку!” Ст. 
II. 29. 

Апатематствувати — накладати чи кидати на кого ана- 
тему. 

Анатолій, з гр. — східній. 
Лекс. 1627 р. 343: „Анатолій — всходній”. 
„Анатоле — восток” (Алф. XVII в. 626). 
Анатомія — наука про будову тіла. З гр. апаіоте, 

від апаїетпо — розтинаю. Лат. апаїютіа, з нього нім. 
Апаїотіе. У нас з поч. XVIII віку. 

Звідси: анатом, анатомувати, анатоміст, анатомічний, 
(рос. анатомический). 

Анафора — розношення, з гр. апарЬогео — возношу, 
апарЬога — возношен'ня Св. Дарів. У Ср. І. 22 з XIV в. 

Алф. XVII в. 486: „А н а е о р а — дора”. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Анафора — Возношеніє, Свя¬ 
тая Дари”. 

Анахорет, -та — пустельник, самітний. З гр. апасЬо- 
геіез — відійшовший, самітник, від апасЬогео — усаміт¬ 
нююсь, відходжу від людей. З гр. лат. апасЬогеїа. До нас 
прийшло з фр. апасЬогеїе в XVIII віці. 

Анахронізм, -му — помилка супроти вичислення часу. 
X гр. апа -- супроти, назад, сЬгопоз — час, апасЬгопісіго 

відношу не до часу. До пас прийшло XVIII в. через фр. 
апасНгопізте п значенні: тс, що не є актуальним, бо воно 
відійшло в минуле. 

Ангажемент -нту — контракт з артистом, з фр. ап- 
£а£етеп1; — наймлення, еп§а§ег — наймати. Прийшло до 
нас у XVIII віці. 

Звідси ангажувати, з поч. XIX в., рос. ангажйровать. 

Ангар, -ру — приміщення для стоянки літаків. Прий¬ 
шло в XX в. з фр. Ьап§аг чи Ьап§аг1 — накриття. 

Ангелйна, -ни, ст. сл., гр. янгольська. 

Англія — держава Великобританія, край англів, дав¬ 
ніх германців, що в V віці переселились в Британію, заво¬ 
ювали її, поєдналися з місцевими саксами й надали їм 
свою назву англів. 

Рукописний „Алфавит” початку XVII ст. на л. 80 по¬ 
дає про Британію таке: „Британія єсть остров в 
длину 1000 верст, а в ширину 300 верст. А живут в нем 
два рода велики: первой род калидони, второй род меане. 
Пребьівают си на горах дивіих (диких) и в полях (селах) 
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пустьіх, градов и жилищ не им'Ьют, но преходят от мкс- 
та на м'Ьсто, нази (голі) и необувени (необуті), землі не 
пашут, но питаются паствиною волов и овоідем. А царя 
над собою не имкют”. Подається джерело цих відомостей: 
,,Царство Греч. глава 21”. 

Ангіна — гостре запалення горла. З лат. ап^іпа — 
душення, жаба, з ап£еге - душити. /Іо пас прийшло па 
поч. XVII вік}'. 

Англоманія - прихильність до англійського. З фр. 
ап^іотапіе, зложення: ап^іаіз -—■ англійський, шапіе — 
пристрасть. У нас десь з поч. XIX віку. 

Звідси англоман. 
До нас прийшло в першій половині XIX в. (Шан. 96). 

Англік — в 3. У. добрі коні англійської породи. 

Вільде І. 48: В поміщика (в Галичині) для виїзду була па¬ 

ра „англіків” чистої раси. 

Ангол — від гр. ап§е1оз, ст. сл. Аггелг., Ангель, а це 
переклад — калька д. євр. шаІасЬ: посланець, посол, віс¬ 
ник, посол Божий — Ангол. Діонисій Ареопагіт І віку 
(„Небесна Ієрархія”) ділить усіх Анголів на 9 чинів, по 
З в ієрархії: Вища ієрархія: Серафими, Херувими, Пре¬ 
столи; середня: Панування, Сили, Влади; нижча: 
Початки, Арханголи й Анголи. В д. євр. мові, в Біблії для 
посла звичайного й посла Божого завжди одне слово —* 
таїасЬ, а це вказує, що розуміння Ангола виробилося 
пізніше. 

ІІрикм. янгольський, ст. сл. аигсльск'ьІи. 
Азбукошіик поч. XVII и. подає: „Аи гпп. - в'Ьст- 

лик'ь. Ангели бо Гоеподпи парицаютея ігЬстішцьі, поможе 
возвкщлют'ь Божя хоткнія человкком'ь” (л. 49). 

Лекс. 1596 р. 1: „Ангел — вкстник албо повкдач'ь”. 
Алф. XVII в. 49: „Ангель — вГстпик, Ангели бо Господ¬ 
ин нарицаютея вкстницьі, понеже (бо) возвкщают'ь Божія 
хогЬнія челов'ізкомт»”. 

Лекс. 1627 р. 334: „Ангел — вкстник, посел, опові¬ 

дач”. 

Андрій — з гр. апйгеіоз (мужній), ст. сл. Андрей. 

Лексикон 1627 р. 343: „Мужествен, смільш, намоцній- 

шій, намужнійшій або ростропнійшій, ділнійшій. Або 
з євр. сила”. 

„Андрей (гр.) — мужествен” (Алф. XVII в. 73). 

Андріян, -на, з гр. асігіапоз — „уродженець Адрії”, 
ст. сл. Адріань. Але ми прийняли це ім’я від народнього 
гр. Апсігіапоз, Андріян. їм. римський Адріян, місто Адрія- 
нополь. Рос. форма Адриан. Пор. народне гр. шапазіегіоп 
— укр. манастир. 

Гр. Асігіапоз — відважний, мужній, або — із Адрії 
(Адріян). 

Лексикон 1627 р. 343: „Мужественньїй, валечний (хо¬ 
робрий) або багатоумеїгь”. 

Андроник ст. сл., гр. муж переможець. Лексикон 1627 р. 
343: „Муж побідителньїй, муж звитяжний або звитяжис- 
тьій”. 

„Андроник (гр.) — мужествен поб'Ьдитель” (Алф. 
XVII в. 73). 

„Андроньї єсть люди, а живут во Африкїи, а держат 
женскую и мужьскую плоть пополам, правьія груди мужес- 
кія, а лівьія женьскія” (Алф. XVII в. 57). 

Анекдот, -та ч. р. — коротке жартівливе оповідання 
про смішну подію. Гр. апексіоіоз — невиданий, невідомий. 
До нас прийшло через фр. апесйоіе в XVIII віці. 

Звідси анекдотичний, рос. анекдотйческий з 
фр. апессіоіщие. 

В 3. У. часто анекдота ж. р. 
Анексія — насильне приєднання чужої держави чи 

землі. Від лат. аппехіо — приєднання, з лат. аппехо — 
приєдную. До нас прийшло в XIX в. через фр. аппехіоп. 

Звідси анексувати, рос. аннекейровать. 
Анемія — малокров'я. З гр. апаітіа, зложення: а — 

без та а і та кров, /(о пас прийшло через фр. апетіе 
в XVIII ст. 

Звідси анемічний, рос. анемйческий. 
Анеанон, ж. р. — назва квітки, вітрениця. З гр. апетб- 

пе, від апетоз — вітер. До нас прийшло в XVIII віці че¬ 
рез фр. апетопе. 

Анестезія — знечулення; з гр. апаізіЬезїа — унечулен- 
ня, нечутливість, зложення з ап -— без та аізШеІбз — чут¬ 
ливий. До нас прийшло в XIX в. через фр. апезіЬезіе — 
унечулення. 

Аникйта —- чоловіче ім’я, з гр. „А н й к и т о с — не- 
побідимьтй” (Алф. XVII в. 62). 

„Анікйта — незвитяжоньїй” (Лекс. 1627 р. 344). 
Анйкій див. Оникій. 
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Анйсим чи Онисим — чоловіче ім’я, з гр. ,.А н й с и м 
— ползователь” (Алф. 736). 

Анисйфор чи Онисйфор — чоловіче ім’я, з гр. „А н и- 

сйф о р (гр.) — полезная ноеяй” (Алф. XVII 736). 

Анисїя ст. сл. чи Онисія — жін. ім’я, звичайно Онись- 
ка, Онися. 

„А н и с і я — совершеніє, или совершителница, до- 
конаньє, поступок, пилность” (Лекс. 1627 р. 344). 

Аниеіит, арх. — „єсть л'кс пуст во страмах индійских, 
в пем же ростут яблока всякими видьі. А живут в нем ди¬ 
ким люди, имущи в вві соту локтій 24 и шеи до(л)ги”. 
(Алф. XVII в. 576). 

Ані — сполучник, також ні. Зложений з а-ні. 
Кр. Ап. 1560 рр.: Знаю иж єси ани студеньїй ани 

гарачий 604. 
Лекс. 1627. 156: Не гучи ан'Ь гомони. 
Уч. Єв. XVI. 1556: То бьі ани Хс от мертвих внстал. 

Анілін, -ну ч. р. або а н і л і н а ж. р. — отруйна рі¬ 
дина для приготовленим анілінових фарб. З д. інд. піїа — 

темносиній, звідси араб, ап-пії (з аі-пії), звідси ісп. чи 
порт, апії — назва індиго. До нас прийшло з фр. апіііпе 
десь р. 1840—1842. 

Звідси а н іл і н о в и й. 

Анімізм, -му — одухотворення, давня віра, що кожна 
річ має свою душу, свій дух. Від лат. апіта — душа. 
Анімістичний погляд позостався назавжди сильним у на¬ 
шій мові: сонце ходить, природа спить, річка біжить (за¬ 
мість тече), вдарив грім і сотні т. і її. Анімістичний погляд 
у поезії позостаеться панівним і до сьогодні. 

Аніс, -су — рослина, що з неї добувають анісову олію. 
З гр. — апізоп, від апеїЬоп — окріп. У нас відоме в XVI 

віці- 
Звідси анісовий. 

Анітелень! — з ані телень; наслідув. звуку дзвону, 
удару —- телень. 

ХРВ. 229: Мовчить громада, анітелень! 

Анічичйрк! — щоб було тихо-тихо. Словонасл. ані 
чичирк; чичиркати — птахи чичиркають. Те саме аніте¬ 

лень. 
ХРВ. 111: Заляжте там, мов неживі, анічичирк! 

Анкета — опитувальний листок, запитник. Походить 
з лат. іпдиігеге — досліджувати, шукати. До нас прийшло 
в XIX в. від фр. еікщіеіе — питальний листок. 

Звідси прикм. анкетний. 

Анна — жіноче ім’я, слово гебрейське Аппа — милос¬ 
тива, схильна до доброго, милість, Благодать, гр. і лат. 
Аппа, ст. сл. Анна. Народне і літературне Ганна. 

„Анна (єв.) — радость” (Алф. XVII в. 736). 
„Анна — благодать, погЬха, або ласкавая, мило¬ 

сердная, милая, вдячная, литостивая, отпочиваюча, дару¬ 
юча” (Лекс. 1627. 344). 

А на — зах. укр. форма, часто в Галичині; вимовля¬ 
ється виразно: Ана, також Ануся, Гаиуся. 

Підпис київської княжни Анни Ярославни 1063-го ро¬ 
ку, королеви Франції (дружина Генрика І): Ана рьина 
(цебто Аппа ге(§)іпа). 

Ан на — це 65-ий первосвященик юдейський, також 
Кайяфа. Вираз „Водити від Анни до Пилата” — це вираз 
євангельський, бо так водили Ісуса, див. Єв. Луки 18. 24, 

18. 13. Шанский: Фразеол. 66 подає цей вираз „від Понтія 
до Пилата”, хоч це назва одної особи: Понтій Пилат (у 
Символі Віри невідповідно: „При Понтійськім Пилаті” зам. 
„при Понтії Пилаті”). 

Аннали, -лів, -— літопис, з лат. аппаїез — річні за¬ 
писи, що стосуються років чи літ, від лат. аппиз — рік. 
Відоме в нас з XVII ст. 

Аномалія — недостача, відхилення від прийнятої нор¬ 
ми. Гр. апотаїїа — нерівність, апошаїоз — нерівний, зло- 
ження: ап — без, не та отаїоз — рівний. 

Звідси аномальний. Відомі з XVII віку. 

Анонім, -ма — автор, що не подав свого прізвища; 
твір без поданого прізвища автора. Гр. апопушоз — без¬ 
іменний, зложеная: ап — без, не та бпогпа — ім’я. До нас 
прийшло на иоч. XVIII віку через нім. Апопутиз або че¬ 
рез фр. апопуте. 

Встаровшіу твори звичайно були анонімні, — автор 
себе не видавав. 

Анонс, -су — об’ява. З лат. аппипііаге — сповіщати, 
фр. аппопсе, від аппопсег — оголошувати, сповіщати. 
До нас прийшло в пол. XIX в. 

Звідси анонсувати, рос. анонсйровать. 
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Анормальний — невідповідний, ненормальний. З фр. 
апогтаї — невідповідний, що постало з лат. апогтаїіз: 
а — не, погта — правило. До нас прийшло десь у XIX віці. 

Анотація — примітка, замітка. З лат. аппоіаііо — при¬ 
мітка, замітка. До нас прийшло на поч. XVIII в. може че¬ 

рез и. аппоіасіа -— те саме. 
Звідси а но т у ват и, рос. аннотйровать. 

Ансамбль, -блю — склад виконавців спектаклю. З сер. 
л. іпзішиї — разом, зітиі — разом; звідси фр. епзетЬІе 
— гармонійне поєднання, збір, разом. До нас прийшло на 
поч. XIX віку. 

Антагонізм, -му — суперництво. Походить з гр. ап- 
іа£опі$та —- боротьба, спротив. До пас прийшло на поч. 
XIX віку через фр. ап1а£опі$те. 

Антагоніст, -ста - суперник, противник, з гр. апіа- 

#опі.чіез противник, суперник, зложенив: апіі проти 
та апопісі/.отаі Поротися. До нас прийшло в XVIII віці 
через фр. апіа^опізіє. 

Антанта, з фр. епіепіе — згода. Так зветься політична 
згода кількох держав для чого або проти якої держави 
чи держав. 

Анти — приставка гр. апіі — в складених гр. словах, 

укр. проти-. 

Антидот, -ту — протиотрута, противник. З гр. апіі- 
сіоіоп; злож.: апіі проти, сіоіоп — від; апіісіісіоп — 

з свого боку давати, віддавати. До нас прийшло з к. XVII в. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Антідот — ігемон, народо- 
вождь, предводитель”. 

Лекс. 1627 р. 361: „Антидотон — лгЬкарство”. 

Аптйк, -ка — залишений предмет давнини. З лат. ап- 
іщииз — стародавній. До нас прийшло в XVIII віці через 
фр. апіщие. 

Антиквар, -ра — з лат. апіщиагіиз — торговець ста¬ 
ровинними предметами або хто кохається в них, хто зби¬ 
рає їх, від лат. апіщиит стародавнє. До нас прийшло 
на поч. XVIII в. з нім. Апіщиаг. Старша форма антиква- 
рій. Антикварня - крамниця старих книжок. 

Антймінс, -нса — освячений плат зо вшитою в нього 
часточкою Мощів якого Святого. Ст. сл. Аптиминс'ь, гр. 
Апіітіпзіоп (апіі — замість, тепза — стіл, Престол), 
замість-престоліє. Антймінс загортується в Ілітон, ви¬ 

значає тс саме, що й Св. Престол. Де покладений Анти- 
мінс, там і тимчасова Церква. 

Лексикон 1627 р. ст. 345: „Антимінс'ь — м'Ьсто тра¬ 
пезні”. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Антімінс — вм'Ьсто Трапези”. 
Антймінс найстарший відомий з 1149 р. (новгородський), 

див. Ср. І. 24. 
Служити Святу Літургію можна тільки на Мощах яко¬ 

го Святого, і часточку Мощів вкладали в Св. Престол, 
тепер же часточку вкладають в Антймінс (замість Пре¬ 
столу). 

„Антимонію розводити” — вираз, частий в мові росій¬ 
ській і літ. українській. Розповідають, ніби в XV віці Ігу¬ 
мен одного мапастиря, довідавшіїся, що від „сурми” до¬ 
машній товар товстіє, спробував ужити розведеної сурми 
(аптимопу) й па прохарчування чепців. Всі чепці, хто на¬ 
мився тієї сурми, повмирали, чому сурму ніби й названо 
мо-фрапц. апіітоіпе, цебто — проти ченців. З того часу 
було багато дискусій про вплив сурми, — „розводили ан¬ 
тимонію” (М. Михельеон'ь: Крилатьія слова, 1896 р. ст. 7). 
Але можливо, що сама назва апіітоіпе породила вищепо¬ 
дане оповідання, як народню етимологію. 

Пояснюють ще як семінарське перекручення гр. ап- 
ііпошїа (ном-мон). Шан. І. 115. 

Антйп і Аптйпа — чол. ім’я, ст. сл., гр. міцний. 

Лексикон 1627 р. ст. 345: „Для всіьх або противко 
всіьм”. 

Антипатія ■— почуття ненависти чи огиди. З гр. апіі- 
раіЬеіа — ненависть, зложення: апіі — проти та раіЬоз 
— пристрасть. До нас прийшло в к. XVII в. з фр. апіі- 
раіЬіе. В ст. сл. є калька з гр.: противострастіє, Шан. 
І. 115. 

Звідси антипатичний — неприємний. 
Сл. поч. XVIII в.: „Антіпатія — природнозлобіє”. 

Антисеміт, -та — хто вороже ставиться до євреїв, юдо¬ 
фоб. Прийшло в пол. XIX в. з фр. апіізетііе, зложення: 
гр. апіі — проти, зетііе — людина семітської раси. (Сло¬ 
во „семіт” утотожнювати тільки із словом „єврей” — не¬ 
правильно, бо до народів семітської раси також належать 
арабські народи). 

Антисемітизм, -му — ворожість до семітів, до євреїв. 
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Антисептика — боротьба з зараженням ран за допо¬ 
могою різних речовин (антисептиків). З гр. апіі -—- проти 
та зеріікоз (зерїеіп — гнити). Лат. зеріісиз. До нас при¬ 
йшло в к. XIX віку через англ. апіізерііс. 

Звідси антисептичний, рос. антисептйческий. 

Антитеза — протиставлення другому, гр. апШЬезіз — 
протиставлення, зложення: апіі — проти та Діезів — по¬ 

ложення, основа. До нас прийшло в XVII віці через фр. 
апШЬезе — те саме. 

Антифон, -ну, — протиспів; цс читання чи співи псал- 
тирних віршів двома особами чи хорами поперемінно. 
Ст. сл. антифонь, з гр. апіірЬопоп. До нас прийшло в X 
віці як релігійний термін. По пам’ятках відомий з Х-ХІ 
віків. Церк. Устав XI в.: Антифоньї в'ьн'к Олтаря поються. 

Лекс. 1627 р. 661: „Антіфон — спкваньє на отм'Ьну”. 
Сл. поч. XVII ст.: Антіфон — предсп-Ьв, спеваніє”. 

Антйхрист, -та — противник Христа, з гр. апДсЬгізіоз, 
ц. сл. антіхрість, антихриста. В зах. укр. говорах часом 
„анцихрист”. 

В Новому Заповіті вжито 4 рази, в Апостола Івана. 
Звідси Антихристів (І Ів. 4. 3). 

Лекс. 1627 р. 345: „Антїхріст-противпьій Христу або 
противник Христов”. 

Сл. поч. XVIII ст.: ,,Антіхріст — протівнік, су¬ 
постат”. 

Античний — стародавній, з грецького чи римського 
життя. З лат. апіщииз — давній. До нас прийшло в пол. 
XIX в. через фр. апіідие — стародавній. 

Антигон — ч. ім’я, ж. Антигона. Був також Антигон 
Первосвященик і цар юдейський (12-67 до Хр.); з гр. 

апД§опоз. Зо смертю його спинився жезл (ВІД Юди (пор. 

Буття 49. 10). 
„А н т і ґ о н — добротливьій, без злости” (Лекс. 1627. 

395). 
Антіох, -ха, чол. ім’я багатьох сирійських царів, з гр. 

апІїосЬоз — напроти лежачий, напроти ідучий. 
Антіохія — місто в Сирії, з гр. АпДосЬеіа, ст. сл. Ан- 

тіохіа. Місто заснував за 300 років до Хр. цар Селевк Ні- 
катор, і дав йому назву свого батька Антіоха. 

„Акті ох іи Патріярх — вм'ксто чупства втораго 
сльїшенья” (Лекс. 1627 р. 346). Було п’ять Патріярхів, бо 

людина має п’ять змислів, другий змисл чи чуття — слух. 
Антіохія — це другий по Єрусалимові центр Християнства, 
мати Християнських Церков, тут вперше Христові послі¬ 
довники стали зватися християнами (Діяння 11. 19-26). 

Антипасха, з гр. апііразсЬо — знову терпіти. 
„Антіпасха — поновленіє воскресенья” (Лекс. 

1627 р. 345). 
Антологія — збірник вибраних творів, головно вір¬ 

шів; гр. апДю1о§їа — зложення, збірка; апіЬоз — квітка 
та 1е§о — збираю. До нас прийшло фр. апіїюіодіе в 
XVII віці. Старша форма була анфологія — цвктословіє, 

анфологіон. 
Сл. поч. XVIII ст.: „Анфологія — цветословіє”. 
Див. Анфологіон. 
Антон і Антін, -тона, ст. сл. Антоній, гр. Апіопіоз — 

набиває ціни, міняйло, з гр. апктеотаі — купувати взамін, 
надбавляти ціну. Грецьке апіопушіа — займенник. 

Лексикон 1627 р. ст. 346: „Антоній — свьіше данньїй, 
або искупленьїй, або вм'ксто иного куплений”. 

Антонів вогонь — недуга від зараження хлібом із ріж¬ 
ками (спориш). Вдавнину таке зараження було часте, і не¬ 
дуга ширилася епідемічно. Так, ще в 944 р. у Франції 
вимерло на цю недугу коло 40,000 осіб. Недуга виявля¬ 
лася тим, що від сильного запалення руки, ноги і т. ін., 
хворий умирав у страшних муках. Недугу цю тоді назва¬ 
ли „святим вогнем” або „вогнем Св. Антонія”, бо вірили, 
що Молитва до св. Антонія Фивського (251-356) вилічує 
цю недугу. При недузі почувався сильний холод; навпаки, 
видужуючи, люди почували „Антонів вогонь”. Сильне, без¬ 
надійне гнійне запалення в Україні ще й тепер звуть Анто- 
пієвим вогнем, а малу висипку „вогником”. Епідемії цієї 
хвороби („зла корча”, „ерготизм”) бували і в Україні. 

Антонівка — назва сорту яблук, спочатку з села Ан¬ 
тонівка. Слово постало десь у XIX віці. 

Антонйн — чол. ім’я, з гр. той, хто набиває ціну. 
„Антон ін — на заміну другого куплений” (Лекс. 

1627. 346). 
Антоніна, -ни — ст., з гр. та, що набиває ціну. 
Зменшена форма Тося. 
Антракт, -ту — перерва між діями вистави чи концер¬ 

ту. З фр. епігасіе, зложення: епіге — між і асіе — дія. 
Прийшло до нас в XVIII ст. 
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Антрепренер, -ра, — підприємець, власник театру, цир¬ 
ку й т. і іг. Прийшло в XVIII ст. з фр. епігергепеиг від 
епігергепсіге починати, ргепсіге брати. 

Антресолі, —* надбудова в вигляді балкончика їв кім¬ 
наті, щоб побільшити корисну площу. З фр. епігезої, зло- 
ження: епіге — між та зої — земля. Прийшло до нас 
в XVIII віці. 

Антропологія — наука про людину й людей. З гр. 
апіЬгороз — людина + Іо^оз — наука. Прийшло до нас 
на поч. XIX ст. через фр. апіЬгоро1о§іе. 

Звідси антропологічний, рос. антропологйческий, ан¬ 
трополог. 

Антропоморфізм, -му — очоловічення, стародавнє 
уявлення кожної речі живою, як жива людина. Антроп. 

частий і в поезії; напр.. „річка дише”, зорі говорять”, 
і т. ін. З гр. апіЬгороз — людина, тогрЬе — форма, вид: 
надання неживій речі людських ознак. 

Ану! — вигук побудження, понуки. .,Ану, подайте но 
мені план!” Харч. III. 192). 

„Ану” складене з двох вигуків: „а” та „ну”, того ж 
значення, але подвоєне збільшує їхню силу. Дну, стій! 
(Гонч. Л, і 36. 15). Ану, спробуй, чи не розломиться? 
Ст. II. 400. Ану, влазь, господине! 450. 

Ану ! - - вигук виклику. Ану підійди! 

Ану! вигук для зазначення початку, заохочення. 

..Ану, спробуйте!” Ст. II. 307. 

Анулювати —■ скасувати, визнати недійсним. З лат. 
аппиііаге — знищити. 

Анфас, -су, — обличчя прямо спереду, лицем до то¬ 
го, хто дивиться. Прийшло в XX в. з фр. еп ідеє — „в 
лице”. Лат. £асіез — лице. 

Анфйм, ст. сл. Анеимій, з гр. АпШешіоз — каджучий. 

,.А н є її м (гр.) — цв'Ьтен илн цвФтяй” (Алф. XVII. 
736). 

„Аиеім — цв'Ьтньїй” (Лекс, 1627 р. 344). 

Анфинодор, -ра — чол. ім’я, з гр. той, хто дарує квіти. 
„Анвинодора — невізстодар” (Алф. XVII ст. 736). 

Анафіса, -си ст. сл., гр. квітуча. 

Анфілада — ряд кімнат чи чого іншого. Прийшло до 
нас у XVIII віці з фр. епШасІе, з епШег — ставити рядами, 

нанизувати. 

Анфологіон — Богослужбова Книга, Мінея Цвітна 
чи Квітна, цебто Мінея на Свята. 

„А II Є Л 6 Ґ І О II. Гр. 0ОЛОҐІОП —• цв'Ьтословіє, имя 
Книги Міьнеи избраннои” (Лекс. 1627 р. 344). 

Апарат, -ту — прилад, знаряддя. З лат. аррагаШз — 
приготовлений, від аррагаге —- приготовляти, рагаге — 
готувати. До пас прийшло в XIX з мім. АррагаС 

Звідси апаратура — сукупність апаратів, з нім. 
Аррагаіиг. 

Апартаменти, -ів, — помешкання, кімнати. З італ. ар- 

рагіашепіо, фр. аррагіетепі; — помешкання, кватира. У 
нас з поч. XVIII ст. через и. арагіатепС 

Апатія — байдужість, млявість, з гр. араШеіа — не¬ 
чутливість. Зложення: гр. а — без, не та раіііоз — при¬ 

страсть, чуття. До нас прийшло в XVIII ст. через фр. 

араіЬіе. 

Звідси апатичний — байдужий, млявий. 

Апеляція — відклик рішення якої постанови до вищої 
установи, яка має право переглянути справу суттєво. З 
лат. арреііаііо — звертання, скарга, від арреііаге — при¬ 
кликати. 

Слово це вже є в Лексиконі П. Беринди 1627 р. ст. 
131: „Парицапіє апеляція, називане. Иарицаю — нази¬ 
ваю, апеллюю”, тут слово ще в першому значенні. 

Звідси й а п е л ю в а т и - оскаржувати до вищої ус¬ 
танови, рос. апеллировать. 3 нім. арреіііегеп. 

Апеляція — нареченіє (Син. XVII в. 1). 
Сл. поч. XVIII ст.: „Апеляція — позьів, челобітьє 

о переносе дФла в вишній суд, правоіск”. 
Крех. Апостол 1560-х років: „Он апелевал (в поль¬ 

ському оригіналі арре1о\уа1), аби заховай бьіл до Авгус- 
тового розознаня 139. Апелюєт до цисара 135 (Діяння 25. 

21). 
Апельсина, рідко апельейн — дерево і плід йо¬ 

го. Фр. рогпше сіє СЬіпе — китайське яблуко; рошгпе — 
яблуко, СЬіпе — Китай. Перейшло в гол. арреїзіеп, зло¬ 
ження: арреї — яблуко, 8іеп — Китай. Нім. Аріеїзіпе, зло¬ 
ження: Ар£е1 — яблуко, Зіпе — Китай (Хіна). Див. по¬ 
маранча. 

„Словарь Академій Россійскои” 1806 р. І. 44 про сло¬ 
во апельсин подає: „Названіе голландское, означает „ки- 
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тайское яблоко”, так"ь каюк ихг вивозили сначала изь 
Китая”. 

До нас прийшло на поч. XVIII ст., може й з гол., а 
може з нім. 

„А н сльс и нова шкірка” — вираз, що означає не¬ 
передбачену причину чогось злого: на цій шкірці легко 
посковзнутися і впасти. 

Апендикс, -са — червоподібний відросток сліпої киш¬ 
ки. З лат. аррепсііх — додаток, привісок, від аррепсіеге — 
привісити, репсЗеге — вішати. Відоме в нас з к. XIX в. 

Апендицит, -ту — запалення апендикса. До нас при¬ 
йшло на поч. XX віку з фр. аррепбісіїе або через нім. 
АррепбігШз. 

Апетит, -ту, з лат. арреіііиз — сильне бажання їсти, 

прагнення їсти, від арреіеге; зложення: асі(ар) та реїеге — 

бажати, прагнути. До нас прийшло на п. XVIII ст. через 
нім. Арреіії. 

А п е т її т н и й — викликаючий бажання. 

Вільде II: Стоїть велика, пахуча, апетитна невістка. 

„Апетит приходить при їді”, вираз з фр. Ь’арреШ 
уіепі еп тапдеапі;. При добрій праці справа зростає. 

Аплодисменти, -тів — оплески. До нас прийшло на 
поч. XVIII в. з фр. арріаисііззетепі, від арріаисііге — бити 
в долоні. 

Аплодувати — бити в долоні на похвалу кому. Слова 
з лат. арріаибеге — бити в долоні, від ріаибеге — те саме, 
тут асі перешило в ар. З фр. арріаисііге тс саме. До 
нас прийшло в XVIII ст. 

Апломб, -бу, з фр. арІотЬ — самовпевненість; пер¬ 
ше значення: „за оливом”, прямовіспо, а переносно — хо¬ 
лоднокровно, самовпсвнено. Зложення: а та рІотЬ — оли¬ 
во. До нас зайшло на поч. XIX віку. Див. пломба. 

Апогей, -гея — найвищий ступінь, з гр. арбдаіоп — 
далеко від землі, зложення: аро — від, де — земля. З гр. 

лат. ародаеит. До нас прийшло в XVIII ст. 

Апогей — скорочено означає фр. 1'ародее бе 1а 
діоіге — вершок слави. 

Апокаліпсис — Книга, що міститься на кінці Нового 
Заповіту, яку написав Апостол Іван. Гр. арокаїурзіз — від¬ 

криття, від гр. арокаїурїо — відкриваю, ст. сл. открове- 
ніє. 

Алф. поч. XVII в. л. 476: „Апоколипси — явленіє”. 

Лекс. 1627 р. 346: „Апокалйпсіс — откровеніє або 
обтявленьє”. 

Алф. XVII в. 476-48: „Апоколипси — явленіє”. 

Апокрйсис, -са, з гр. арокгізіз — відповідь. Року 
1598-го в м. Острозі вийшла книжка Христофора Філале- 
та: „Апокрисись або отповЬдь на книжки о Соборі Бе- 
рестейскомь”. 

„Апокрісіс — отповідь” (Лекс. 1627 р. 346). 

Апокриф, -фа — книга, яка не ввійшла в Канон Свя¬ 
того Письма, книга позаканонічна. З гр. арбкгурЬоз — та¬ 
ємний, захований, від арокгуріо — ховаю; колись часте 
було арбкгуріїа ЬіЬІіа — таємні книги. Давнє запозичення 
з гр. апокрифічний — несправжній, недостовірний, 

фальшивий. 

Спочатку наголос був апокрйф, бо з фр. аросгурЬе. 

Алф. XVII в. 686: „Апокриеат — сумніше, их же ис- 

тинна не відаєт”. 

Аполинарій, ст. сл. Аполлинарій, з гр. приналежний 
Аполону. 

Аполітйчний — неполітичний, байдужий. Походить 
з гр. ароІШкоз — неохочий до політики, зложення: а —не, 
без та роШікбз — державний, громадський. У нас з поч. 
XX віку від фр. ароііікіие. 

Апологет, -та — захисник чи оборонець якої ідеї. З 
гр. ароіодеіез, від ароіодеотаі — виступати в обороні, 
обороняти. До нас прийшло на поч. XIX в. з нім. Ароіодеі 

Апологія — оборона, вихваляння, виправдання. З гр. 
ароіодіа -- оборонна чи виправдальна промова; аро — 
від, Іодоз — промова, слово. Відоме в XVII ст. 

Апологетика — наука про правдивість Релігії, оборо¬ 
на Релігії. З гр. ароіодеіікбз — виправдальний, оборонний. 

Відоме в XVIII віці. 
Апологетйчний — оборонний, виправдальний. 

З гр. ароіодеіікбз — виправдальний, зложення, аро — від, 

Іодоз — слово, мова. До нас прийшло в XVIII ст. через 
фр. ароіодеїщие. Рос. апологетйческий. 
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Аполон, ст. сл. Аполоній, з гр. згубник, губитель. 

Лекс. 1627 р. 346: „Аполлион — викореняючій, або за¬ 
трачаючій, або псуючій. И Аполлон є имя идолу, ему же 
гіервообразно солнце”. 

Лекс. 1627 р. 347: „Аполлоній — губитель, -ньій”. 
„А п о л л 6 н і й (ел.) — губитель” (Алф. XVII в. 73). 

Апоплексичний удар. З гр. ароріекіікбз — розбитий 
паралічем. До нас прийшло в XVII п. через фр. ароріес- 
Іірие. Рос. аиоплсктйчсский. 

Апоплексія — раптовий параліч тіла або його части¬ 
ни. З гр. ароріехїа, від ріеззо - - б’ю, поражаю, ароріеззо 

поражаю ударом. Лат. арорісхіа з гр. те саме. До пас 
прийшло з гр. чи з лат. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Апоплексія — параліч, по- 

стрел, родімец”. 

Апостеріорі — твердити що з досвіду. З сер. лат. 
а розіегіогі — „із дальшого”, розіегіог — слідуючий, піз¬ 
ніший. До нас прийшло в XIX в. з н.м. а розіегіогі — те 
саме (починаючи з філософа Лейбніца). 

Звідси апостеріорний, з нім. арозіегіогізсЬ. 

Апостазія — віровідступство, покинення своєї Віри і 
перехід у другу. Слово постало ще за час перших гонінь 
на Християнство в І-ІІ-ИІ віках. Слово з гр. зложення: 

аро - від, зіазіз — міцне стояння, арозіазіа — відпад від 
кого чи чого. Від арозіаіео — відпадати від кого — чого. 

Апостат, -та — відступник, зрадник. З гр. зложення: 
про від, зиїїоя; арозіаіео підступаю; арояіаіез - 
зрадник, відступник. Старша форма XVII віку алостата. 

Лекс. 1627 р. 362: „Дьявол наперв'Ьй зверг ярмо и 
стался апостатою”. „Біліаль — апостата” 362. 

Апостол учень Ісуса Христа, посланий проповіду¬ 
вати Слово його по всьому світу. Від гр. арозіоіоз — по¬ 

сланець, від арозіеііо — посилаю. 
Звідси а п 6 с т о л ь с ь к и й, зах. укр. апостольський. 

Ц.-сл. Апостола, апостольскьіи. 
Лекс. 1596 р. 16: „Апостол — посланець”. Алф. XVII 

в. 49: „Апостолі) (гр.) — посланниць”. 

Лекс. 1627 р. 347: „Апостол — посел, посланец, по¬ 

сланню легат”. 

Апостроф, -фа — значок 5 (як перетинка) в рукопи¬ 
сах і стародруках, який заступає опущену букву. Апос¬ 
троф у теперішньому укр. письмі показує ствердження 
звука, по якому стоїть, напр. ім’я це: ім-я. Гр. арбзіго- 
рЬоз — знак опущеної букви (в елізії); з гр. арозігерЬо — 
відводити, вертати; зложення: аро — від, з та зігорЬе — 
поворот. До нас прийшло в XVIII в. через фр. арозігорЬе. 

Апофтегма — короткий повчальний вислів, афоризм. 
З гр. арорЬІЬе^та — дотепний вислів. До нас прийшло 
рано, десь у XVI ст. 

Лекс. 1627 р. 361: „Апофвеґма --- короткая а мудрая 
ОТІІОВ'ІзДЬ”. 

Сл. поч. XVIII в.: „А п о ф с г м а — мудрая отпоігЬдь”. 

Апофеоз, -зу — прославляння кого чи чого, урочисте 
завершення події, з гр. ароіЬеозіз -— обоження, від аро- 
іЬеоо —* обожую, іЬеоз — Бог. До нас прийшло в к. XVIII 
в. через фр. ароіЬеозе. 

Зах. укр. апотеоза. 

„Аппіїв торг”, ст. сл. Аппіева торга (див. Діяння 28. 

15). Аппей Клавдій був децемвіром Риму (451-449), на 
честь його була поставлена статуя, чому й площа звала¬ 
ся Аппієвою торговицею. 

„Аппієв торг — имя рьшку Рьімского, от Аппіа, 
нізкоторого бурмистра, названьїй, от котрого и Дорога 
Апгіія названа єст.”. (Лекс. 1627 р. 346). 

Апракос, -са — Євангелія, написана за порядком не¬ 
дільних читань, від Великодньої починаючи аж до друго¬ 
го Великодня. З нар. гр. арга^оз недільний, святковий. 
Ігіат. Літ. 6796: Апостол апракос. Псалт. 1296 р.: Євангеліє 
апракос. 

Апрїль, апріля, назва 4-го місяця, по-укр. квітень. Ст. 
сл. аириль, з сер. гр. аргїііз, лат. аргіїіз. 

Ст. сл. форма априлист> є в Остр. Єв. 1056-1057 р., в 
Ізборнику Святослава 1073 р. і іп. Форма апрель появля¬ 
ється в пам’ятках з 1405 р. (Шап. І. 132). 

І Іоходження слова неясне. Може від лат. аргісиз — 
нагрітий сонцем, теплий, сонячний. Інші виводять з лат. 
арегіге — відкривати, розкривати. Шан. І. 132. 

До зміни правопису в рос. мові писали апркль, — 

тут буква к неоправдана. 
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Апріорі — незалежно від досвіду, з лат. а ргіогі — 
відвічно, первісно; зложення а — від, ргіог — попередній. 
До нас прийшло в пол. XIX в. через нім. а ргіогі. 

Звідси апріорний — незалежний від досвіду, з 
нім. аргіогізсЬ. 

Апробата зам. апробація часте в укр. мові. Див. апро¬ 

бація. 

Апробація — затвердження, одобрення, благословен¬ 
ня. З лат. арргоЬаііо — одобрення, від арргоЬаге — одоб- 
рювати. До нас прийшло в поч. XVIII ст. через п. арго- 
Ьафа. 

Апробувати — одобряти. З лат. арргоЬаге — затвер¬ 
джувати, схвалювати, від ргоЬагс — одобрювати і зложен¬ 
ий: асі > ар та ргоЬаге. До нас прийшло в XX в. через 
нім. арргоЬіегеп. 

Маєгь ГІисмо Святоє аппробовати. Катих. 1645 р. 386. 

Аптека походить від гр. ароіЬеке — пивниця, склад, 
комора на всякий запас. Лат. ароіЬеса. Давн. сл. апоеика, 
апотека. Дуже довго слово „аптека” визначало по-старо¬ 
му тільки комірчину, пізніше всяку крамницю взагалі, і 
тільки з XVI ст. почало визначати склад речей на лікуван¬ 
ня. Ще о. В. Григорович-Барський у своїх „Странствова- 
ніях” 1723-1747 р. писав, що бачив „много апотекь си 
єсть коморь купеческих'ь” (з видання 1885 р. І, 162) 

Азбуковник початку XVII ст. на л. 686 подає: „Аб- 

дьїка-домь врачевньїй. Абдекарь - - врачь, иже зелія вра- 

чебная еоставляєгь”. При обох словах зазначено, що во¬ 

ни латинські. Джерело: Граматика 1596 р. А. 53. 

Зах. укр. аптика. До нас прийшло через п. аріека 
в XVI віці. 

Лекс. 1596. 76: Врачебмица — дом, где лйчат, и тьтж 
аптьїка. 

Алф. XVII в. 686: „А б ділка (лат. — дом врачеб- 
шлй”. „Апотеки (лат.) -- погребні и житпицьі” 69. 

Лекс. 1627 р. 26: „Врачеблица дом, где ліяіат п 
тьіж аптьїка”. 

Ст. 281: Хранителница — аптьїка. 
Аптека. „Вірно, як в аптеці” — докладно, точно, 

ретельно. В аптеках рецепти — під великою карою — му¬ 
сять виконувати справді точно. Вага в аптеці вважа¬ 
ється за найвірнішу, і в приказку ввійшла. Харч. „Во¬ 

линь” НІ. 274: „Поставили мішка на вагу. — Ніби в апте¬ 
ці!” — цебто вага вірна. 

Аптекар, -ря — господар аптеки. З лат. нім. АроШе- 
кег. До нас зайшло в XVI ст. може через п. аріекагх. 
Зах. укр. аптйкар свідчить про грецьку вимову. 

Алф. XVII в. 53: „Аптекарь — лекарь, рекше 
врачь, иже врачевская зелія составляєгь”. 

Лекс. 1627. 437: Аптьїкар, що олкйки робит. 
Алф. XVII в. 53: „Аптекарь — лекарь, рекше 

врачь, иже врачевская зелія составляєтг»”. 
„Аптекарь (лат.) — врачь, иже зелія врачебная 

составляєт”. (Алф. XVII в. 686). 

Апчхи! — звуконасл. чхання. Харч. III. 391: А-пч-хи! 
— І Іростудились, чи що? 

Араб, арх. арап — житель Аравії, р. аравитяиин. Оби¬ 
два ці слова від гр. агарз, лат. агаЬз. Арабське агаЬ ви¬ 
значає того, хто зрозуміло говорить, цебто свій. Пор. 
варвар, німець. 

Арабеска, мн. арабески, — прикраса з геометричних 
фігур, листків, квіток і т. ін. З іт. (чи ісп.) агаЬезсо — 
прикраса в арабському стилі, арабський. До нас прийшло 
в XVIII ст. через фр. а^аЬе5^ие. 

Аравія, зах. укр. Арабія — з д. є. А’гау — степ. 

Лекс. 1627. 347: „Аравія — вечерна, або вечерова, 
або рукоименство, або вдячность, або крук, або крукова, 

або пуща, або верба, або змкшання”. Ст. 450: Аравіа. 
Алф. XVII в. 54: „Аравія толкується пространная”. 

Арак •— міцна горілка з рижу в Азії, араб, атака — 
горілка. 

Аракчеївщина — жорстоке й тупоумне чавління уря¬ 
ду па що. Генерал Олексій Аракчеєв (1769-1834), військо¬ 
вий міністр за царя Олександра II, року 1817-го запрова¬ 
див таке, що селяни в Росії й Україні відбували військову 
службу по своїх селах, — жили як селяни і військові, 
і жорстоко били селян. Затія відмінена 1826-го року. 

Арам, -ма, д. є Агат, — високий, висота; син Сима 
(Бут. 10. 22), пізніше ця назва стала етнографічною наз¬ 
вою Сирії (назва географічна). Див. Сирія. 

Аранжировка — пристосування одного музичного тво¬ 
ру до іншого або на інший лад. З фр. аггап§ег — при- 
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водити в порядок, а гап§ — в ряд. До нас прийшло в 
XIX в. 

Звідси аранжувати, рос. аранжйровать. 

Арап, -па, арх.; постало слово з „араб” (п замість 
б). Відоме вже в „Хожденіє Трифона Коробейникова” 
1593 р. В укр. мові форма „арап” дуже рідка, звичайно 
вживаться „араб”. 

Сл. поч. XVIII ст.: „Арап — іфіоп, мурин”. , 

Арапник див. гарапник. 
Арарат — гора між Іраном і Турціею. Назва похо¬ 

дить від давньої назви краю племені урартійців: Урарту. 
Різні народи звуть цю гору по-своєму, папр. іранці звуть 
Кук-Нои: Гора Моя. 

Алф. XVII в. 546: „Араратських'ь - - арамейських!». Го¬ 
ри бо Араратскія во страмах Арамейскихь”. 

■/Іеке. 1627 р. .‘И8: „Арарат проклитство дрижання, 
клятііа т ренета”. 

Арба — двокола бідка на Кавказі, з тюрк, араба, по¬ 
ловецьке арба, рум. агаЬа — візок. 

Арбітр, -ра, з лат. агЬііег - третейський суддя, якого 
обирають суперники, посередник. До нас прийшло в 
XVIII ст. через фр. агЬіІге того ж значення. 

Звідси арбітраж, -жа — третейський суд, фр. аг- 
Ьіігаде. 

Аргамак, -ка, з тюрк, аргамак чи аргімак, - порода 
прудких і виносливих східпіх коней, чистокровний кінь. 
Тат. „арга” —* скакати, а також сила, сприт (Шан. І. 
136). Давнє укр. слово. 

Із слов. народів відоме тільки укр., рос. і білорусам. 

Аргонавти, з гр. зложеиня Аг§о —• назва корабля, і 
паиіез — мореплавець. Переносно: сміливі подорожні, що 
прагнуть відкрити невідоме. 

Відважні грецькі моряки на кораблі „Арго” під про¬ 
водом героя Язопа пустилися в далеку подорож до 
берегів Колхіди, до західпьої Грузії. Вони прагнули здо¬ 
бути золоте руно (шерсть овечки), яке висіло в священ¬ 
ному ліску, але його стеріг песплячий дракон. Дочка кол- 
хідського царя Медея допомогла Язоиоиі, вона при¬ 
слала дракона, і Язон таки забрав золоте руно. 

Слово в нас відоме з иоч. XIX віку. 

Аргумент, -та, з лат. аг§итепіит — доказ, основа 
доказу, логічний доказ, від агдиеге — доводити. До нас 
прийшло в XVI ст. через п. аг§итеп1:. 

Зах. укр. з п. наголос аргумент. 
Кр. Ап. 1560 рр.: аркгумент 544, аркгуменьтов 593. 
Аргументація — доказування, з латинського аг§шпеп- 

іаііо, від аг§итепіагі — доказувати щонебудь. До нас 
прийшло в XVIII ст. через фр. агзитепіаііоп. 

Аргументувати — давати свої докази. З лат. аг- 
дишепіагі — доказувати. До нас прийшло в XIX віці че¬ 
рез нім. аг£итеп1іегеп. Рос. аргументйровать. 

Арго, з фр. аг£оС — умовний жаргон якоїсь групи 
людей, звичайно має таємний характер. Арго має свою 
лексику й фразеологію, але не граматику. Це не пов¬ 
на мова, а тільки частина чи відгалуження її. Це умовний 
таємний жаргон професії, щоб інші не зрозуміли. Напр. 
є арго злодіїв, жебраків, арго в’язничне. У художній лі¬ 
тературі арго не вживається. З англ. сленг (див.). До нас 
прийшло в XIX ст. через фр. аг£оР 

Слово фр. аг£оі неясне, — це слово звуконаслідуваль¬ 
не, пор. фр. Ьаг£оіег — лаяти. 

Звідси арготйзм, -му, фр. аг§оіізше. 
„Аг£іітепіит асі Ьотіпет” лат.: „доказ відповідно 

до людини”, доказ, що оснований не на фактах, а на мір¬ 
куваннях людей. 

Аргус, -са — гр. міфологічний стоголовий сторож, 

якого богиня Пера приставила стерегти Іо, обернену в те¬ 

лицю. З гр. Аг§оз, лат. Аг£іі5. У нас відоме з поч. XVIII 
віку. 

Аред нерідке в українській мові слово: — сердитий 
дід, скупендряга. Назва походить від біблійного Яреда, 
д. є. Іегесі, що жив 962 року, Кн. Буття 5. 20. Див. Яред. 

„Аред (ж.) — слаз, гже єсть сшествіє” (Алф. XVII в. 
73). 

Арена — посиланий піском майданчик, сцена в цир¬ 
ку, місце діяльности взагалі. Всі ці значення розвинулися 
ще за римської давнини, бо сцена в цирку була посилана 
піском. До нас прийшло в XVIII ст. з лат. агепа (Ьагепа) 

- пісок. 

Аренда, оренда — віддання маєтку в піднаєм. Сер. 
лат. аггепсіа — маєток, що відданий в піднаєм. Від 
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аггепсіаге — віддавати в найми, гесМеге — віддавати, вер¬ 
тати, баге — давати. До нас прийшло в XVII віці через 
п. агепсіа. 

Нар. оренда. „Декрет про оренду”. Ст. II. 283. 

Ареопаг, -та, — це найвищий суд в Афінах, що мав 
свої збори на пагірку біля храму на честь бога Арея. З 
гр. Агеіоз — Ареїв та ра§оз — пагорб. Лат. Агеора§из — 

пох. з грецького. До нас прийшло дуже рано, є вже в Чу- 
дівському Нов. Заповіті Митр. Олексія 1355-го року. 

Пор. Діяння 12. 19: Повели Павла в Ареопаг. По дав- 
ніх рукописах знаходимо тут неправильний переклад: „По¬ 
вели Павла на Аріев лед”, бо гр. радоз — лід. Вже Лек. 
сикон 1627 р. ст. 348 поправляє: „Арієвь ледь — арео¬ 
паги”. 

Алф. XVII в. 526 вияснює так: „Арієвь ледь толкуєт- 
ся: Во Аеинкхь пред идолскою церьковію лежаль камень 
великь, на нем же посредк стояй Арій й учаше люди, и 
учсніємь єго мпози омрачишася, и того ради камень на- 
ричется Арієвь ледь”. 

„Арисн лед или ариопаг. Пагорок Марсов, елл.” (Лекс. 
1627 р. 318). „Ареопаг • так називано ратуш атеп- 
ский, которий бьіл па иагурку збудован” 94. Бьіл Деони- 
сей Ареопагита 96. 

Алф. XVII в. 52: „Ареопагйть — толкуєтся: во 
АеиігЬх б'к судище ігЬкоє внЬ града, нарицаємо арео¬ 
паг ь”. 

Арефа або Арета, жін. ім’я, ст. сл. Арееа, араб. орел. 

Лексикон 1627 р. ст. 348: „Доброд'Ьтелний, цнота, 
цнотливий, або милий, тихій, скромний, покорньїй, лас¬ 
кавий”. 

Арешт, -шту — позбавлення волі. З сер. лат. аггезіа, 
від аггезіаге — спиняти, затримувати, зложення ай та ге- 

зіаге — затримувати, зіаге — стояти. З лат. іт. аггезіо. 

Лат. аггезіаге — зв'язувати за присудом суду. Нім. Аггезі, 
з нім. п. агезгГ До нас прийшло в XVI ст. через п. 

У нас уже в пам’ятках XVI ст.: арештовать 1597 р., 
арешту 1624 р. 

Арештант, -та — ув’язнений, позбавлений свободи. З 
лат. аггезіаге — затримувати. До нас прийшло на поч. 
XVIII ст. з ст. фр. аггезіапі (давніше аггезіаі) — задержа- 
ний. Шан. І. 140 каже, що слово „арештант” не поста¬ 

ло з нім., бо нім. Аггезіапі визначало до 1722-го року то¬ 

го, хто арештував. 

Арештувати — позбавити волі. З лат. аггезіаге. До 
нас прийшло на поч. XVIII ст. через п. агезгіошас. 

Ар’єргард, -ду — задня частина війська, для охорони 
тилу. З нар. лат. айгеіго, зложення: асі та геіго — назад. 
До нас прийшло на поч. XVIII ст. з фр. аггіеге§аг<іе, зло¬ 

ження: аггіеге — позаду, §агйе — сторожа, загін. 

Сл. поч. XVIII в.: „Аріергардія — заднєє вой- 

ско, крьіло”. 

„Аримаспи єсть люди об одном глазу, а живут в та¬ 

тарських землях” (Алф. XVII в. 57). 

Аримафея — юдейське місто, ст. сл. Аримаееи, з гр. 
АгітаШеіа. Це батьківщина благообразного йосифа, що 
зняв з Хреста тіло Ісуса й поховав його в своєму садку. 

Матвія 27. 57. 
„Аримоеей (елл.) град — вземляй. Єсть же Ари- 

моеей град близ Иєрусалима, а толкуєтся Аримоеей — 
возмп опо” (Алф. XVII в. 68). 

Аристарх -- чол. ім’я, з гр. АгізіагсЬоз — ліпший на¬ 
чальник, радник. Ст. сл. Арістархь. 

„Арістарх — изрядньїн пачалник або найліпшій 
князь” (Лекс. 1627 р. 349). 

Аристйп, -па — чол. ім’я, з гр. АгізДрроз (зложення): 
агізіоз — найкращий, Ьірроз — кінь, найкращий вершник. 

„Аристйпп (гр.) — нарочит (славний) конник”. 

(Алф. XVII. 736). 

Аристократ, -та — людина вищого походження, па¬ 

нівної знаті особа. З гр. агізіокгаіез, зложення: агізіоз 
— знатний, кгаіоз — влада, сила. До нас прийшло на поч. 

XVIII в. через нім. Агізіокгаі 

Аристократйзм, -му, з фр. агізіосгаіізте. У нас відо¬ 

ме з половини XVII віку. Див. аристократ. 

Аристократйчний — хто походить з аристократії. 
У нас з поч. XVIII віку з фр. агізіосгаіщие. Рос. аристо- 

кратйческий. 

Аристократія — класа вищої верстви. З гр. агізіокга- 
да — родова знать. Зложення: агізіоз — ліпший, знатний 
та кгаіоз — сила, влада. До нас прийшло з к. XVII в. 

82 83 



з нім. Агізїокгаїіе. В XVII в. вживалася форма аристокра- 
ція. 

Словн. пол. XVIII в.: „А р і с т о к р а ц і я — чиноправ- 
лсчііє”. 

Арифметика — наука про числа, від гр. агіїЬтеїіке, 
від гр. агіїЬтоз — число. Арифметичний, гр. агШіте- 
їікоз. В 3. У. аритметика, аритметичний. До нас прийшло 
рано, перше в формі арифметикія. Лат. агШітеІіса. 

Лекс. 1627 р. 349: „Аріеметіка — числителная. Худо- 
жество яжє сочисляти число. Наука лічбьі. Хитрость мФри. 
Фортел раховання. Пятая наука визволеная”. 

Слова на - й к а вдавнину вимовлялися з наголосом 
на -ика: ариеметйка, музйка, Афрйка, Америка і т. ін. 

Див. Іларіон: Укр. літературний наголос, 1952 р. ст. 249- 
250. 

„А р и е м 6 с (гр.) — число” (Алф. XVII в. 64). 

Арій, — чол. ім’я, з гр. Агіоз — мешканець перської 
области Арія. 

„А р й й — брань, пагос, холм, мкстце вьісокоє” (Лекс. 
1627 р. 348). 

Див. ареопаг. 

Аріїл — назва старозавітнього Ангола. 
Алф. XVII в. 486: „Арійль (жид.) — гора Божія”. 

Арія, з іт. агіа — пісня; прийшло до нас на поч. 
XVIII в. З лат. аег — повітря постало іт. агіа — спершу 
ніжний, ніби повітряний спів. 

Аріядна, -ни, ст. сл. Аріадна, жін. ім’я, гр. суворо чес- 
потиа в подружньому житті. 

Лекс. 1627 р. 349: „Аріадна — барзо чистая, Міноєва 
норка, Бахусова жона”. 

„Аріяднина нитка” — крилатий вираз, пох. з гр. мі¬ 
фології. Грецький герой Дедал побудував величезного ла- 
біринта для царя острова Криту Міноса. Цей лабіринт був 
з покрученими ходами, з якого дуже важко було вийти. 

Афінський герой Тезей попав у цей лабіринт і був би 
з нього не вийшов, але Міносова дочка Аріядна дала Те- 
зееві клубка ниток, і він їх розплутував, коли йшов, і тим 
спасся з лабіринту. Звідси постав крилатий вираз: Спас¬ 
тися „Аріядниною ниткою”. 

Арка — з лат. агсиз — дуга, лук, до нас прийшло 
на поч. XVIII ст. з іт. агсо. 

Аркада — ряд арок. З лат. агсиз — дуга, звід; звідси 
італ. агсайа. До нас прийшло в пол. XVIII в. з іт. агсасіа. 

Аркадій — чол. ім’я; ст. сл. Аркадіи, гр. агказ, -асіоз 
— житель Аркадії, пастух. 

Аркадія — внутрішня область у давній Греції, яка 
вславилася чеснотністю та гостинністю своїх жителів, 
головно пастухів та селян. Переносно: простий щасливий 
край. 

Аркан, -на — шнур з петлею на кінці, вірьовка, тюрк, 
аркан — вірьовка, Дм. 492. Пор. лат. агсапиз — таємний. 

До нас прийшло десь у XVIII віці. 

Арктика — північна полярна територія. Назва поход, 

від гр. агкіоз — ведмідь, Зоря Ведмедиця Велика й Мала, 

а також північний полюс. 

Звідси й арктичний згр. агкіікоз, що на поч. 

XVIII ст. прийшло до нас через фр. агсіідие. 
Лекс. 1627 р. 350: „Арктос — звФзда, що Медв%- 

дем зовут, або Воз Небесний. Краина полночная”. 

Аркуш, -ша — лист паперу, аркушевий, аркушик. З 
лат. агсиз — лук, також загнутий удвоє лист; нм. АгсЬе. 

Лист Архиєп. Л. Барановича 1689 р.: Килкадесягь 
аркушовь. Г1. агкизг, агкизголму, чс. агсЬ, рс. печатний 
лист. 

В XVII ст. це слово в нас уже було добре знане. 

Арлекін, -на — назва слуги в комедії. З іт. агІессЬіпо 
— ім’я комічної особи в іт. народній комедії. До нас при¬ 
йшло на поч. XVIII віку через фр. агіедиіп. 

Армагеддон. ,,И собра ихн на м'Ьсто, нарицаємоє єв- 
рейски Армагеддон'ь” Ап. 16. 16. По-грецькому Агша§е<1- 
сіоп, ст. сл. Армагеддон'ь, д. євр. Наг Ме§іс1с1оп — Гора 
Меггідону, Мегіддон — давньоханаанське місто — царство 
див. Єг. 17. 1, 1 Хр. 7. 29, Єг. 17, 12, 13, Суд. 1. 27). 

По-стародавньому це місце, де має відбутися Останній 
Суд Божий. 

Армада — велике з’єднання морських кораблів. З 
ісп. агтасіа — військовий флот, від лат. аггпа — зброя, 
агшаге — зброїти. Розголосу йому дала „Велика Ар¬ 
мада”, яку ісп. король Пилип II року 1588 двигнув проти 
Англії. 
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Арматура — сукупність потрібного для електричної 
лямпи. З лат. агтаіига, від агтаіа, агта — зброя, прилад. 
Звідси іт. агтаіига. До нас прийшло на поч. XVIII ст. 
через п. агтаїига. 

Арменія див. Вірменія. 

Армія — військо, з сер. лат. агтіа, фр. агтее — армія, 
від агшег — зброіти, аше — зброя. До нас прийшло на 
поч. XVIII ст. через нім. Агтее — військо. В листах Пет¬ 
ра І це слово відоме з 1706 р. (Шан. І. 145). 

Арнаутка — сорт пшениці, з тур. арнаут. 
Аромат — приємний запах, пахощі. Ст. сл. аромать, 

відоме з пам'яток XI ст. Воно з гр. агота — пахуча речо¬ 
вина. 

Азбуковник пол. XVII в. л. 68: „Ароматні — толкуєтся 
в Граматиці (1596 р.) бьіти запахи и другія масти". 

Лекс. 1596 р. 16: „Ароматні —- запахи, и дорогій 
масти, и тьіж кор'Ьньє албо З'Ьльє пахнучеє". 

Лексикон 1627 р. ст. 353: „Ароматні — вонк, пахнучій 
речі: перфумьі, кадила, миррьі, кор'Ьньє, зклля, пахнучій 
оліки, запахи и дорогій масти". 

Звідси ароматичний, рос. -тйческий. 
Арсен — чол. ім’я, ст. сл. Арсеній, з гр. агзеп — муж¬ 

чина, мужній. 

Лексикон 1627 р. ст. 350: „тврьдоумен, или мужествен". 
„Арсеній (рим.) — мужествен". (Алф. XVII в. 73). 
Народне також Арсень, -ня. 

Арсенал, -лу — установа виготовлення, направи і 
збереження зброї. З араб, сіаг аз зіпаа пішло сер. лат. аг- 
зепаїоз, а під нього європейські назви, нім. Лгзопаї і іи. 
До нас прийшло через іт. агзепаїс (ІПап. І. 146). 

Артамон, -на — чол. ім’я; гр. гожий. 
Лекс. 1627 р. 351: „Артемон — ц'Ьл, або заслона 

лодяная, жагел корабелньїй, плахта шкурная, опона нав- 
ная". 

Артезіянська криниця — це калька фр. риііз агіе- 
зіеп. Назва йде від назви фр. провінції Артуа (Агіоіз), 
де арт. криниці відомі з XII віку. До нас прийшло в XIX в. 

Артем — чол. ім’я, ст. сл. Артемій, гр. здоровий, сві¬ 
жий. 

Лексикон 1627 р. ст. 351: „Цфльїй, здоровий, або нена- 
рушеньїй, або гладкій". 

„Артеміє (гр.) — совершен" (Алф. XVII в. 736). 

Артеміда — гр. Агіетіз, лат. Біапа. Гр. Артеміда була 
богинею дівочої чистоти, непорочности. Гр. агіетіа — не- 
порушеність. 

„Артеміда бьіла богиня во ЄеесТ». Толкуєтжеся 
Артемйда прах" (Алф. XVII в. 576). 

Лекс. 1627 р. 351: Артеміда — приятна жертва, или 
ц'Ьла, лат. Діана. От дня названа єст, для того, же маєт 
ясность, подобную дневи. И місяць тьім имеием зовут. 
Имя богині або идола в Ефес'Ь, то й Артемідк первооб- 
разпо лупа" (див. Дії 19). 

Артерія — кровоносна судина, що несе чисту кров 
від серця до периферії. З гр. агіегїа — жила, зложення: 
аег — повітря, іегео — бережу. Це тому, що медицина 
вдавнину дивилася на ці судини як на рурки, що бережуть 
повітря, бо в трупах жйли ніби порожні. Так медицина ду¬ 

мала аж до часів лікаря Галена (131-200 рр. по Хр.). 

З гр. постало агіегіа. 
До нас слово прийшло на поч. XVII віку з п. аг1ег]а. 

Але в формі артирія (з гр.) це слово відоме ще в XV 

в. („Похвальне слово" Київ. Арх. Григорія, Шан. І. 148). 
В Лекс. 1627 р. 351: „Артірій — гортань, им же 

входит внутр вода и воздух. Отдуховая жила, або пулсо- 

вая жила, або жйлиця". 
На ст. 66 тут же читаємо: „Жилицк — маленкіи жил¬ 

ки або артиріи". 
Сл. пол. XVII ст.: „А р т е р і а — біющаяся жила". 

Артйкль, -кля — граматичний член, ознака роду в де¬ 
яких мовах, з лат. агіісиїиз — член, членик, суглоб, су- 
глобчик, змеїппеніа форма від агіиз — член, суглоб. До 
нас прийшло в XIX ст. з фр. агіісіе. 

Артйкул, -ла — окремий параграф у законі чи в ста¬ 
туті, закон з лат. агіісиїиз — стаття, параграф, суглоб. 
До нас прийшло в XIV віці через п. агіукиї. 

Грамота 1388 року: Вси артьїкульї дали єсмо имт>. 
„Найголовнішого артьїкулу ВГрьі нашеи". Кр. Ап. 

1560 рр. 4. 
Дванадцять єст артйкулов Вкрьі. Катих. 1645 р. 3. 

Чого научаєт тот артйкул. (Там таки). 
О артикулах В'Ьрьі, Катих. 1645 р. (Заголовок). 

Уч. Єв. XVI. 105: Приступимьі до другого артикулу 
або части тоєй Євангелій Святои ньінкшней. 
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Уч. Єв. XVI. 826: А ни ж з артикулув, котрій иньїй 
тяжьшій бьіл ко уваренню. 

Артикул, -кула — військовий засіб. З лат. агіїеиіиз 
— суглоб, член. До нас прийшло в XVII ст. через п. агіукиї. 

Артикуляція — наставлення чи праця мовних органів 
для вимови звуків якої мови. Від лат. агіісиїаге — ясно 
вимовляти. До нас прийшло в XIX в. через фр. агіісиїаііоп. 

Артилерія — гарматне військо. З сер. лат. агШІиш — 
знаряддя, машина, корінь його — агз, агЧіз — уміння, 
мистецтво. Звідси фр. агШІегіе від ст. фр. агШІіег — до¬ 
пав лити гармати. До пас прийшло па поч. XVIII в. через 
п. агіуіегца. 

Артист, -ста - особа, що викопує в театрі окрему ро- 
лю якого твору, або особа, ідо досягла в чому найвищої 
майстерносте, або згірдливо про особу, що робить зле. 
З лат. агз, агйз — уміння, хитрість, мистецтво, звідси фр. 
агілзіе — освічений, від лат. агз —* уміння, мистецтво. 

Артіль, артілі — спілка для праці чи продажу; ар¬ 

тіль — „народ позаду, резерва”. Дм. 563. 

Артос, -са — хліб, чи велика Просфора, що освячу¬ 

ється в перший день Великодня і роздається вірним в Фо- 
мину Неділю. З гр. агіоз — хліб. 

Азбуковник пол. XVII в. л. 536: „Римски артусь — 
состав, а гречески артус толкується Просфора, иже воз- 
двнзаюгь на Святки ІІедклп поелк стола”. 

Арфа — струнний щипковий інструмент, відомий з 
сивої давнини, на подобу трикутника з багатьма струна¬ 
ми. З гр. агра —- гак, лат. согЬіз — котелик, звідси д. мім. 
Нагрію, сучасне нім. Наг£е. До нас прийшло в XVII ст. че¬ 
рез п. аг£а, Ьаг£а. 

Основа значення слова гр. агре — гачок, бо пальці 
при грі зігнуті гачками. 

Кр. Ап. І5П0 рр.: гірші -15, лрфьі 608. 

Лекс. 1596. 96: Гусли --- арфа, лютня, скрипица. 
Лскс. 1627. 422: Цитара, гарфа, па ггїрфах. 473: Псал¬ 

тир — пкеница, арфа. 
Алф. XVII в. 686: „Ареалютіє — гусли”. 
Синоніма поч. XVII ст. 1: Арфа — гусль. 

Арфіст, -ста — грець на арфі. Див. арфа. В Україні 
і арфа, і арфіст відомі рано. 

Лекс. 1627 р. 48: „Гудец — арфіста, цитариста”. „Гусль 
— гарфа, цитра” 48. 

Синоніма пол. XVII ст. 1: арфиста — гудець. 
Слово прийшло до нас в XVII ст. з п. агНзІа чи Ьаг- 

їїзіа. 

Архаїзм, -му — завмерле або застаріле слово в мові, 
від гр. агсЬаізтоз, а воно від агсЬаіоз — старий, давній, 
від гр. агсЬе — початок. Архаїзми знаходяться в словах, 
у відмінах слів і в їхній складні. Звичайно архаїзмів ужи¬ 
ваємо для „вищого” стилю мови, напр. слова: ректи (го¬ 
ворити, сказати), уста, Облачення (церковні шати) і ба¬ 
гато т. іп. В укр. мові по всіх її говорах відомі форми двій- 
ного числа: дві слові, дві вікні, дві корові і сила т. ін., 
— тепер це архаїзми. 

До нас прийшло з фр. агсЬаїзте на поч. XIX в. 
Звідси архаїчний — стародавній, застарілий, рос. 

архайческий, з фр. агсЬаїдие, а воно з гр. агсЬаїкоз — ста¬ 
родавній. 

Архангол, -ла, ст. сл. Архапгель — старший Ангол, з 
гр. АгсЬа§§е1оз (гр. -§§ вимовляється як нг). Це слово 
відоме з перших ст. сл. пам’яток Х-ХІ віків. 

Лекс. 1596 р. 16: „Архангел — староста ангелекій”. 
Алф. XVII в. 49: „Архангела — начало Ангеломг», 

рекше вкстником'ь”. 
Лекс. 1627 р. 351: „Старшій Аггел или Аггелом на- 

чалствуяй, или староста аггелекій”. 

Археолог — учений знавець археології, з гр.; див. 
археологія. До нас прийшло це слово на поч. XIX віку 
з фр. агсЬео1о£ие. Перше вимовлялося археолог, тепер — 
археолог. 

Археологічний — стосовний до археології, з гр., див. 
археологія. До нас прийшло на поч. XIX віку через фр. 
агсЬео1о§щие. Рос. археологический. 

Археологія наука про давнє минуле людського жит¬ 
тя й життя природи. З гр. зложеїшя: агсЬаіоз -- давній і 
1о£іа -- наука (від 1о£оз — слово, оповідання), агсЬео- 

1о£іа — наука про старовину. До нас прийшло в XVII віці 
з нім. АгсЬао1о§іе. 

Архи-. архі — приставка гр. (агсЬі), часта в гр. сло¬ 
вах, визначає вищий ступінь того, до чого додана: Архиє- 
рей, Архиєпископ і т. ін. Часта в укр. мові ще від ст. сл. 
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архи-. В словах церковного змісту звичайно вимовляються 
архи-, а в словах світських архі-. 

Алф. XVII в. 49: „А р х й (гр.) — начало, рекше бол- 
шей”. 

Архидиякон, -на — старший Диякон при Єпископі. 
Ст. сл. Архидияконь, відоме по пам’ятках XI віку. З гр. 
АгсЬісІіакопоз, зложення: агсЬі — старший та Біакопоз — 
слуга. 

Лекс. 1627 р. 352: „Архідіакон — старшій слуга, албо 
начало Діаконом”. 

Алф. XVII в. 496: „Архид іаконт начало Діа- 
копомь, сиркчь (цебто) начальству я й над слугами. По гре- 
чески бо Діакоігь, а по руски слуга’’. 

Архиєпйскоп — старший Єпископ, ст. сл. Архиєпис- 
коп'ь. З гр. агсЬі — приставка старшости й Ерізкороз — 
наглядач, керманич, від ерізкорео — наглядати, додивля¬ 
тися. 

Алф. XVII в. 496: „А р х і є п и с к о п ь — сиркчь 
(цебто) начало Єпископомь, рекше начальствуяй (началь¬ 
ник) над посктител’ми стада Христова. Єпископьі (Єпіско- 
пів) бо уставиша Святій Апостоли, да поскщають Христо¬ 
во стадо, да назирают вкрньїх, дабьі вкрніи непорочну 
еже во Христа Бога Вкру хранили. Архієпископи же учи- 
нени, яко да назирають над Єпископи, даби не по мше- 
лоимству (не за прибутки) поскщали (пасли) стадо Хрис- 
ВО. По гречески бо начальствуяй глаголстся (парицаєтся) 

архи, а иос'Ьтитель по гречески глаголется Єпискогіь”. 
Лекс. 1627 р. 352: ,,Архієпископ — начальник поскти- 

телем: архі — начало, Єпіскоп — іюсктител”. 

Архиєрей, ст. сл. Архиєрей —* Первосвященик. З гр. 
АгсЬіегеиз — Первосвященик, зложення: гр. агсЬі та 
Іегеіиз — Ієрей. «У християн це спільна назва для Єписко¬ 
па, Архиєпископл і Митрополита. 

Ст. сл. Архиєрей відоме в пам’ятках Х-ХІ віку. 

„А р х і є р е й - - то єст жрец старший”. Кр. Агт. 1560 
рр. 60. 

Лекс. 1627 р. 351: „Архієрей — Святитель, най- 
вьішшій або старшій Поп, Папкж, або предній Священ¬ 
них’’. 

Алф. XVII віку 50: „А р х і є р е й — начало освя- 
щенньїм, сиркчь Архієпископ. Архієпископи бо началь- 

ствуют над освященньїми, рекше над Єпископи, и над По¬ 
пами, и над прочими Священнослужители. Наричеть Пи- 
саніє и Христа, Бога нашего, Архієреомь, понеже бо яко- 
же Архієреє приносять жертви кь Богу о людскихь не- 
вкжествіихь, тако и Христось, Бопь нашь, Самь Себе при¬ 
несе жертву Богу и Отцу Своєму за очищениє нашихь 
прегркшеній”. 

Архимандрйт — найстарший монаший сан, кандидат 
в Єпископи, з гр. АгсЬітапсЗґїіез, ст. сл. Архиманьдрить, 
відоме в пам’ятках XII ст. Гр. злож.: агсЬоз — старший, 
і шапсіга кошара, переноано — манастир: старший в 
ма-ігастирі. 

Азбуковник пол. XVII ст. л. 50: „Архимандрить — на¬ 
чало паствк, сиркчь начальствуяй во оградк, первьій ог- 

радник во обители”. 
Лексикон 1627 р. ст. 352: „Архімандрит: началник пас¬ 

твк (стада Христова) або старшій над многими монасти¬ 

рями”. 

Архйп, -па — чол. ім’я, з гр. ст. сл. Архиппь. Гр. 

агсЬе -— начальник, ірроз *— кіеь; агсЬірроз — коновод. 

„А р х й п п (гр.) — начальний конем” (Алф. XVII в. 

736)’. 

Архисинагог, -га, з гр. агсЬізупа§о§оз — голова юдей¬ 

ської синагоги, голова збору (Лук. 13. 14, 8. 41). 

Алф. XVII в. 50: ,.А р х и с и н а г 6 г ь — начало сонь- 

му (собору), сиркч начальствуяй в Соборк. Первнй Со- 

бора”. 
Лекс. 1627 р. 353: „Архісинаґоґ — князь собора”. 

Архистратйг, -а, з гр. полководець, зложення з гр.: 
агсЬі (вищий ступінь чого чи кого) + зігаі;е£оз — про¬ 
відник, військовий командант. 

Лекс. 1596 р. 16: „А рхи страт й г — ■ цксар, и тнж 
старшій князь”. 

Алф. XVII в. 49: „Архистратй г ь — начало вои- 
номь, рекше начальствуяй над воинн или над воинствомь. 
По гречески бо архи — начало, а воинь глаголется стра¬ 

тить”. 
Лекс. 1627 р. 352: „Архістратйг — найвьішшій гетман 

або водз войсковьій, або жолнкрства, маістер жолнкром, 

або старшій князь”. 
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Архів, -ву — місце збереження стародавніх речей або 
й самі стародавні речі. З грець. агсЬеіоп — міська управа, 
державний будинок, від агсЬе чи агсЬа — початок, управ¬ 
ління, влада. Лат. агсЬіуиш. До нас прийшло на поч. XVII 
віку через нім. АгсЬіу. 

Архіваріюс, -са — управитель архіву. (Див. архів). 
Лат. агсЬіуагіиз — охоронець архіву, від лат. агсЬіуит. 
Зложення: гр. агсКі та лат. уагіиз — різний. До нас при¬ 
йшло на поч. XVIII віку через нім. АгсЬіуагіиз. 

Архіпелаг, -га — сукупність островів або груп їх, 
близьких один до одного. З гр. зложення: агсЬе — поча¬ 
ток, реіа^оз — море, агсЬіре1а§оз. Спочатку це було тільки 
Егейське море з його островами (ІІІаи. І. 155), пізніше 
значення поширилось на ввесь світ. До нас прийшло в 
XVIII в. через нім. АгсЬіро1а£из. 

Архітектоніка — розклад художнього твору, побудо¬ 
ва. З гр. агсЬіІекІопіке -- побудова, з агсЬііопіке ІесЬ- 
пе - будівііиче мистецтво, агсЬііекІопікбз будівельний. 
До нас прийшло на поч. XVIII в. з фр. агсЬіІесІопкрде. 

Архітектор, -ра —- сгіеціяліст у будовах. Від гр. агсЬі- 
Іекіоп — будівничий. Зложення: агсЬі — старий та іекіоп 
— будівничий. 

Лексикон 1627 р. ст. 353: „Архітектон — старшій тес¬ 

ля або майстерь теселскій, архітектор”. 
Сер. лат. агсЬіІесіог. До пас прийшло па поч. XVIII 

віку. 
Алф. XVII в. 506: „А рхитектбнт» — начало дре- 

вод'Ьлем'ь (теслям), рекше болшой ПЛОТНИК'Ь”. 
Архітектура — будівництво, будівляне мистецтво. З 

гр. агсЬііекіоп, лат. агсЬііесіига. 
Лексикон 1627 р. 353: „Архітектура — майстерство 

албо наука около будованя”. 
До нас прийшло в XVII віці через п. агсЬіїекіига (з 

лат. агсЬііесІига). 
Архітйп, -пу — початковий тип, початок, оригінал. 

З гр. агсЬііуроз. 
Лскс. 1627 р. 353: „Архітйп иачальпьій образ, па 

архітйп отходит, на того отсилается, чій єст образ”. 
Архітипограф, -фа — старший типограф, завідуючий 

друкарнею. Слово давнє. 
„Памво Берьінда, архитипограф Церкве Росскія” (русь¬ 

кої, української). Лекс. 1927 р. Передмова. 

Архітриклйн, -на, з гр. агсЬіігікІіпоз — начальник за¬ 
бави, весілля, начальник трьох лож (гр. кііпе — ложе). 

Лекс. 1627 р. 353: „Архітріклйн — маршалок албо 
староста на веселю”. 

Аршин, -на — міра довжини, з перс, арш — лікоть, 
як міра довжини, тюрк, аршин — міра довжини (Дм. 492). 
Тепер це 71.2 см. Метрична система встановлена в царській 
Росії в XVI столітті. В СССР скасована 14.ІХ.1918 р. 

Аршин, як міра довжини в Росії з XVI віку, перше 
рівнявся 27 англ. дюймів, а з Петра І — 28 дюймів, 16 
вершків. 

Аря! — вигук відігнати вівці або свині. ХРВ. 8: Мо¬ 
лодиця одгонила свині криком: аря, гладкі, аря! 

Ас див. туз. 

Аса! — крик на свиню на Поділлі, щоб відійшла. А. 
Свиди. 38: „Аса! -. крикнула вона на чечугу” (свиню). 

Асамблея -— так звалися за часу Петра І (*(* 1725) гос¬ 
тинні збори, забави, з фр. аззетЬІее збори, з’їзд, з нар. 
лат. аззітиіаге — єднатися, зітиі — разом. 

Сл. поч. XVIII р.: „А с с а м б л е я — чинособраніє, 
сьезд, собраніє”. 

Асарій, -рія, з гр. аззагіоп, лат. аззагіиз — дрібна рим¬ 
ська монета. Ст. сл. ассаріи. 

Лекс. 1596 р. 2: Ассарій — пінязь, таріль. 

Лекс, 1627 р. 354: „Ассарій — лептон, оволос, гр. 
уггіа, пінязь”. 

„А с с а р і я — сребреница меншая, яко же противу 
копейки, єя же в граматиці нарічет пінязь” (Алф. XVII в. 
676). 

Асаф, -фа, чол. ім’я, ст. сл. Іоасаф'ь, з євр. АзарЬ — 
збирач. 

„Асаф (єв) — соборище” (Алф. XVII. 73). 

Асенізація — поліпшення гігієнічних умов місцевости. 
До нас прийшло в к. XIX в. з фр. аззаіпізаііоп, від аззаі- 
пізег — оздоровлювати. 

Асептика — запобігання зараженню рани. З фр. азер- 
Іщие, зложення гр. а — не, без та фр. зерїщие — виклик 
гниття. До нас прийшло в к. XIX віку. 

Звідси асептичний — протигнильний, рос. асег 
тйческий. 
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Асесор, -ра — засідатель, член. З лат. аззеззог — за¬ 
сідатель, від аззесіеге — засідати, зесіеге — сидіти. До нас 
прийшло на поч. XVIII в. через нім. Аззеззог — засідатель, 
член якої установи, що повинен сидіти на зборах. 

Асигнація — папіровий грошовий знак. Асигнації 
вперше випущенні у Франції в рр. 1789-1796; в Росії папі- 
рові гроші появилися з 1769 р. З лат. аззі^паїіо — наказ, 
зазначення, від аз$і§паге — вказувати, зі^пит — знак. 

До нас прийшло через п. азу§пас]а в к. XVII ст. 

Асигнувати — призначити, відпускати, виділяти яку 
суму грошей для означеної мети. Лат. аззі^паге — призна¬ 
чити, $і£пит — знак. До нас прийшло на поч. XVII віку 
через п. азу§по\\;ас. 

Звідси асигновка — призначена на що певна су¬ 
ма грошей. 

Асиметрія — нерозмірний, невідповідний. З гр. азут- 
теїгіа, зложений: а — - не, без та зуттеігіа — відповід¬ 
ність; азутшеїгоз — нерозмірний. В Укр. зайшло в XVII 
віці через фр. азушеїгіе. 

Асиметричний- нерозмірний. З гр. азуштеїгоз. 
До нас прийшло в XVIII »н. через фр. азутеїгщие не¬ 
розмірний. Рос. асимметрйческий. 

Асимілювати - - поєднувати з чим, зливати один на¬ 
род з іншим. З лат. аззітіїаге --- єднати, уподібнювати, 
від зітіїіз — подібний. До нас прийшло в пол. XIX в. че¬ 

рез нім. аззітіїіегеп — уподібнювати. 

Асиміляція —- поєднання з чим, злиття одного народу 
з іншим. З лат. аззітіїаііо — уподібнення. Асиміляція в 
граматиці — уподібнення сусідніх звуків у мові. До нас 
прийшло в пол. XIX в. через нім. Аззішіїаііоп. 

Звідси асиміляційни й. 

Асйр, д. євр. Азег, чол. ім’я Ашер. Кн. Буття ЗО. 12-13: 
.,1 вродила Зілпа, невільниця Леїна, другого сина Якову. 
І промовила Лея: То на блаженство (азег) моє, бо будуть 
уважати мене за блаженну (іззегипі) жінки. І кликнула 
ймення йому Ашер”. Ашер, д. євр. Азег — щастя, блажен¬ 
ство; те, що й Ґад. Гр. Азег, бо в гр. мові нема звука ш. 

Асйрія, д. є. Аззиг, самі асирійці звали свою землю 
Аззиг, а це визначає рівнину. Грецька мова не має звука 
ш, і євр. з передає через с. 

Лекс. 1627 р. 354: ,,Асйрія — исправленіє”. 

Алф. XVII віку 54: „Асйрія — междоркчіє, єже 
инд'Ь наричется Месопотамія. Се Междоркчіє во стра- 
нах^ь халдФйских'ь, ид'Ьже первіє явися Арааму Господь, 
Авраамт» бо родомг халдеанинь бк”. 

Асйста — звичайне в З.У., з лат. аззізіеге бути при¬ 

сутнім, помагати. 

Асистент, -та — помічник спеціяліста, науковця. З 
лат. аззізіепз — помічник, від аззізіеге — помагати, стоя¬ 

ти при, бути присутнім. Це зложення: аз (асі) + зізіеге — 

стати, стояти. 
Сл. поч. XVIII ст.: „А с і с т е н т — помощник”. 

Асистувати — бути присутнім для допомоги фахів¬ 

цеві. З лат. аззізіеге — помагати, стояти біля кого. До нас 
прийшло в к. XIX в. з нім. аззізііегеп. Рос. ассистйровать. 

Аскеза — суворе життя, подвиг. Гр. азкезіз — вправа, 
від гр. азкео — вправлятись, привчатись. До нас прийшло 
в XIX в. 

Аскет, -та — подвижник, пустельник, людина суворо¬ 
го життя. З гр. азкеїез, від азкео — привчаюсь. Нім. Аз- 
кеі. У пас відоме в XVII віці перше в формі аскит. 

Лекс. 1627. 220: „Скитник — аскитй зовется”. 
Див. скитник. 
Аскетйзм, -му, — вчення про релігійне життя через 

самозречення, наука про суворе подвижниче життя. З гр. 
азкеїез, через нім. Азкеіізтиз. До нас прийшло в XIX 
віці. 

Аскетйчний — подвижничий; з гр. азкеїікбз — те са¬ 
ме. У нас відоме з XVIII ст. Рос. аскетйческий. 

Асмодей, з гебр. Ашмодей (в Книзі Товія) — злий 
демон. 

Алф. XVII в. 68: „Азмодеос — бкс или бФсовское 
имя”. 

Асонанс, -су — співзвучність. З лат., аззопапііа— від¬ 
звук, від аззопаге — звучати, зопиз — звук. До нас при- 
шло на поч. XIX в. через фр. аззопапсе. 

Асонанс у віршах — це рима, яка основана на одна¬ 
ковості наголошеного голосного в словах, що римуються, 
при неоднаковості приголосних. В асонансах кохався Т. 
Шевченко. Напр. він римує: милий — полюбйла, молоду 
— сироту, широкий — високі, на ту пору — в синім морі 
і сотні т. ін. 
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Асоціювати — поєднувати. З лат. аззосіаге — єднати, 
поєднувати. До нас прийшло в п. XX в. через нім. аззо- 
сіігеп — поєднувати. 

Асоціяція — об’єднання, союз, спілка, з лат. аззосіаііо, 
те саме, від аззосіаге — єднати, зосіиз -— союзник, друг. 
До пас прийшло в XVIII ст. через фр. аззосіаііоп. 

Аспект, -ту — точка зору до чого. З лат. азресіиз 
— погляд. До нас прийшло в XVIII в. через фр. азресі. 

Аспид, -да — отруйна змія, переносно — зла людина. 
Ст. сл. аспиди, слово відоме з ст. сл. пам’яток XI віку. 

З гр. азріз — труйлива змія, вкрита щитовидною лускою, 
звідки й назва змії, бо гр. азріз — щит. 

Аспид див. гаспид. Харчук І. 77: 3 усього світу 
позганяли сюди, аспиди! 

„Аспид проклятий”, Харч. І. 132. 

Лекс. 1627 р. 354: „Аспіда — уж малий фдовитьій, 
або змія”. 

„Аспида єсть змія крилата, нос им"Ьєт птичей, и 
два хобота. А в коєй земли вселится, ту землю пусту 
учинит. Живет в горах каменннх. Не любит трубного гла- 
са”. (Алф. XVII в. 606). 

Аспідний, аспідна дошка, з гр. азріз, -ісіоз, ст. сл. 
аспиднгь — аспідний, аспиди — твердий сланець, на ви¬ 
готовленій з нього дошці пишуть грифелем. З рос. пере¬ 
йшло через школу до укр. мови. 

Аспірант, ита - хто готутьси до якої посади чи яко¬ 
го наукового звання. З лат. азрігапз — хто домагається 
чого, від азрігаге — добиватися, прямувати, зрігаге — 
дути, задумувати. До нас прийшло в XX ст. через фр. 
азрігапі. 

Аспірантура — сукупність аспірантів, а також посада 
аспіранта. 

Аспірин, -ну — (ацетил-соліцилова кислота) жарозни¬ 

жуючий і болезаспокійний засіб. Слово грецьке, від а — 
ні і назви рослини зрігеа, „не з Спіреї”; лат. зрігаге — ди¬ 
хати, жити. Поширене з нім. Азрігіп. Лік цей відомий 
ще до Р. Хр., але повну дію його відкрив р. 1863-го аль- 
заський хімік Карл Гергард. 

Астма — задишка, ядуха. З гр. азіЬта — ядуха, за¬ 
дишка, подув, вітер, пор. аеіі — віяти, дути. У нас ві¬ 
доме з XVIII ст. 

Астматик, -ка — хворий на астму. З гр. азітаіікбз 
— хворий на задуху, лат. азіЬтаіісиз те саме. До нас при¬ 
йшло в XIX ст. через нім. АзіЬтаіікег. 

Астматичний — задушливий. З гр. азіЬтаіікбз, лат. 
азіЬтаіісиз — хворий на ядуху. До нас прийшло в XVIII 
в. через фр. азіЬтаіщие. Рос. астматйческий. 

Астра — квітка. З гр. азіег — зоря, а квітка „астра” 

подібна на зорю. Лат. азіга — зоря і квітка. До нас при¬ 

йшло в XVIII ст. з нім. Азіег або фр. азіег. 

Астрахань, -ні, ж. р., місто на лівому березі р. Волги. 
Це була столиця Астраханського ханства, що звалася Ам- 

стархань або Хаджитархань, що визначає „звільнений від 
податків” (пор. наше „слобода”). Року 1568-го Астрахан¬ 

ню заволоділи москвини. 

Астролог, -га — той, хто досліджує зорі. Ст. сл. ас¬ 
трологи, з гр. азіго1б£оз; азіег чи азігоп — зоря і 16- 
§оз — слово, вчення, рахунок. У Мат. Срезн. І. 32: астро¬ 
логи — звЬздочетеци. 

Лекс. 1627 р. 356: „Астролог — зв^здочетец”. „Зв"кз- 
дослов мли астролог — практьїкар, так же: зв'Ьздозбрца, 
зв'Ьздар”. 

„Астролози — звкздословци. Астра бо по гре- 
чески звіззда, а логос — слово” (Алф. XVII в. 58). 

Астрологія — наука про зорі. З гр. азіго1о§їа, зло¬ 
женая: азігоп — зоря і 1о£оз — слово, вчення. Ст. сл. 
астрологія відоме по пам’ятках з XI віку, напр.: „Дроу- 
зіи в астрологіи” (Збірник кн. Святослава 1073 р.). 

Звідси астрологічний, рос. астрологйческий. 

Лекс. 1627 р. 356: „Астрологія — зв^здословіє”. 
„Астрологія — зв-кздословіє” (Алф. XVII в. 58). 

Сл. поч. XVIII в.: „Астрологія — звездословіє”. 

Див. астрономія. 

Астролябія — кутомірний прилад, яким до XVIII ст. 

визначали положення небесних світил; з гр. зложення: 
азігоп — зоря і ІаЬеіп — брати, виясняти. До нас прий¬ 
шло на поч. XVIII ст. в формі лат. азігоІаЬіиш, відоме р. 
1688-го як астролябіум. 
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„Астромове єсть люди, а живут вь индійських странах 
(зсмли), а рота у них, ни усть (губ) нізт, ни піют, ни 
ядят, но точію носом отдьіхают, гЬм и живут’’ (Алф. XVII 
в. 576). 

Астронавт, -та — літун в міжпланетному просторі. 
З гр. зложення: азігоп — зоря і паиііке — мореплавання. 
До нас прийшло в XX в. через фр. азігопаиіе. Пор. арго¬ 
навт, аеронавт. 

Асі роман і ика - наука про літупство в міжпланетно¬ 
му нросіорі, або; наука водіння ракетного корабля в між¬ 
планетному просторі. З гр. зложення: азігоп — зоря і 
паиііке — мореплавство. До нас прийшло на поч. 1930-х 
років з фр. азігопаиікріе. 

Астроном, -нома — хто вивчає науку про закони зір. 
З гр. азігопошоз, зложення: азігоп — зоря, звізда і пбтоз 
— закон. У нас відоме вже з XIII віку: астрономь. 

Лексикон 1627 р. ст. 67: ,,Звіздозаконник — астроном, 
або звіздар”. 

Там само ст. 67: „Звкздозаконіє — наука звкздарская, 
звкздозорство, звкздозаконник или астроном”. 

Астрономічний — належний до астрономії. З гр. аз- 
Ігопотікоз — астрономічний. До нас зайшло в XVIII ві¬ 
ці через фр. азігопот^ис. Рос. астроиомйчсский. 

Астрономія — наука про будову небесних тіл чи все¬ 
світу. З гр. азігопотїа, зложення: азігоп — зоря, пбтоз 
— закон. У нас відоме з XIII віку як астрономія. 

Лекс. 1627 р. 356: „Астрономія — звкздозаконіе, ал- 
оо звкздочетпая семая наука визволеная”. Ст. 168: Ми¬ 
ля астрономская. 

..А ст р о н о м і я .чиТ..*іло:ї;ік6імс. Лгтрїя Пі4) змТ.здм 
по слліііісмі, а помог :іїікоіГ*. (Ал(|). XVII п. 58). 

Сл. поч. XVIII ст.: „Астрономія —* звездочество, 
звездозаконіє”. 

Синоніма пол. XVII в.: Астрономія, астрологія — 
звЬздозакопіє, звкздозорство. 

Асфальт, -ту — будівельний матеріал, природній чи 
тепер штучний. З гр. азрЬаІіоз — земний клей, гірна смо¬ 
ла. Слово відоме в Старому Заповіті, пор. Книга Буття 
6, 14, 11.3, 14.10, від гр. азрЬаІібго — зміцняю, сковую. 

Ст. сл. асфалть, відоме в пам’ятках XII віку. 

Асфальтувати — покривати асфальтом. З гр. азрЬаІ- 
іоо — заклеюю, посмолюю, пор. Книга Буття 6, 14. Фр. 
азрЬаІіег — покривати асфальтом. Слово відоме в нас 
з поч. XX віку. Рос. асфальтйровать. 

Ат! — вигук досади, незадоволення. .,Ат, облиш — 
сердито відказав Гордій” (Гр. II. 51). „Ат, треба... А на¬ 

що треба?” (103). 
„Ат, нащо про це говорити!” Ст. II. 377. Ат, не мороч 

мені голови 506. 

Атавізм, -му — прояви в організмі властивостей да¬ 
леких предків. З лат. аіауиз — прабатько. 

Атака — навальний напад на ворога, наступ. Пох. 
з лат. італ. аііассаге — починати бій, звідси фр. а1;1;а^ие 
від аііадиег. До нас прийшло з нім. Аііаске на поч. XVIII 

віку. 
Вільде II: Готувалася відбивати атаку, а тим часом 

ніхто й нападати на неї не збирався! 

Атакувати — нападати на ворога. З фр. аНжрдег — 

починати бій. До нас прийшло на поч. XVIII віку через 
п. аіако^ас. 

Атась! чи: тась! — вигук на качок, відігнання їх. 

Аташе — молодий дипломатичний ранг (ранга) на 
службі в міністерстві закордонних справ; з фр. аііасЬе — 
приєднаний, доданий, прикомандирований, від аїіасЬег — 
додавати, зложення: а і іасЬе — гак, застібка. До нас 
прийшло в полонині XIX в. Слово в нашій мові невідмінне. 

Атеїзм, -му — безбожжя, безвірництво. З гр. аІЬеоз 
— безбожний, зложення: а — не, без і ІЬеоз — Бог. До 
пас прийшло в другій половині XVIII віку через фр. аІЬе- 
їхіпе безбожжя, бо у Франції він і розвивався до рево¬ 

люції і під час неї. 

Атеїст, -та — безбожник, безвірник. З гр., але прий¬ 

шло до нас у XVIII ст. з фр. аіЬеізїе. 

Ательє, з фр. аіеііег — майстерня мистця: живописця 
(маляра), скульптора, фотографа, мистецького одягу й ін. 
Давнє фр. було азіеііе — стружки, і спочатку ательє була 
кімната, в якій було багато стружок чи покидків. Слово 
до нас прийшло з к. XIX віку. Слово серед, роду, в нас 
невідмінне. 
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Атентат, -ту, з фр. аїіепіаі; — напад чи замах на жит¬ 
тя чиє з політичних переконань. У нас відоме голов¬ 
но з XIX ст. 

Вільде: Атентатчики йдуть на певний провал II. 699. 

Атестат, -ту — посвідка про що. З лат. аііезіаіит — 
свідоцтво, від аїїезїате — свідчити, основне Іезііз — сві¬ 
док. До нас прийшло на поч. XVIII віку через нім. Аі- 
їезїаі;, 

„Атестат зрілости” — свідоцтво про закінчення 
середньої школи, яке дає право вступу до вищої школи. 
Вираз панує на Сході, а на Заході „матура” (від лат. ша- 
Іигиз -—- дозрілий). Пор. п. таїига, зах. укр. матура. 

Атестація — свідоцтво про що. З лат. аііезіаііо — 
свідоцтво, від аііезіаге — свідчити. До пас прийшло з поч. 
XVIII віку. 

Атестувати -- свідчити про що. З лат. аїіезіаге — свід¬ 
чити. До нас прийшло на поч. XVIII віку через п. аіезіо- 
^ас. 

Атлантїйський океан чи Атлантика, назва походить 
від гр. титана Атланта. Див. Атлас. 

1. Атлас, -су — гладенька й дуже блискуча шовкова 
тканина. Слово походить з араб, аііаз — гладенький, від 
іаіаз — гладити. Тут дані основи цієї тканини: блискуча і 
гладенька. До нас прийшло в пол. XV віку з тюрк., пор. 
тур. аііаг, аііаз, так само казах., башк., уйгурське — атлас, 
і ін. (Шан. І. 171). 

Алфав. XVII в. вияснює це: „Аксамйгь — атласк 
шестероличньїй”. 

2. Атлас, -са — збірник мап (карт) чи яких зображень. 
Назва від імени старогр. титана Атланта, АІІаз, що на 
голові й на руках держить небозвід, держить як кару від 
Зсвса за участь у повстанні титанів проти Зевса. 

До нас прийшло на п. XVIII ст. через мім. АіІаз. 

Слово атлас зв’язане з Атлантом через те, що р. 
1596-го фламандський картограф Меркатор випустив дру¬ 
ком атлас світу, а на обкладинці подав Атланта з небозво¬ 
дом па плечах. - - По цьому збірника мап стали звати 
атласом. 

Атлет, -та — людина великої фізичної сили, велет, 
спортсмен. Гр. аІЬІеІез — борець, аіЬІео — борюся, зма¬ 
гаюся, гр. аШІоз — змагання, боротьба. З гр. постало лат. 
аІЬІеІиз; звідси фр. аіЬІЩе — змагуи. До нас прийшло 
в пол. XVIII ст. через нім. АШеі 

Атлетика — наука про спортове змагунство. З гр. 
аШеІіке, від аШІеІез — змагун. До нас прийшло в XVIII 
віці з фр. аІЬІеІкіие. 

Атлетичний — що належить до атлетики. З гр. аШ- 
Іеіікоз, від аіЬеІеІез — змагун. Лат. аШІеІісиз. До нас 
прийшло в XIX віці через фр. аШІеіщие. Рос. атлетйчес- 
КИЙ. 

Атмосфера — газоподібна оболонка Землі та деяких 
інших планет, а також переносно: окруження. Гр. зложен- 
ня: аітоз — повітря, пара і зрЬаіга — куля. До нас прий¬ 
шло в XVIII ст. через фр. аІгпозрЬеге. 

Звідси атмосфер йч ний, рос. атмосферйческий. 

Атом, -ма, з гр. аіошоз — неподільний; це найдріб- 
ніша частина хімічного елементу. Слово прийшло до нас 
з поч. XVIII ст. Спершу, до XX ст., вважали найдрібнішу 
частинку неподільною, тому й звали атом, тепер же вста¬ 
новлено, що атом подільний на ядро й електрони. 

Звідси атомний — властивий атому. Атомник 
— учений, що досліджує будову атома. 

Атрибут, -та — істотна ознака, невід’ємна ознака 
предмета; з лат. аііхіЬиІит — додане, долучене; аїїгі- 
Ьиеге — наділяти, основне іхіЬиз — триба, істотна части¬ 
на. До нас прийшло в XVIII ст. 

Аттицйзм, -му, з гр. аШкізтоз — витончена образ¬ 
ність мови (вдавнину мешканців Аттики в старій Греції). 
Звідси аттйчний, рос. аттйческий. 

Атут — в З.У. з фр. аіоиі почерез поль. аіиі. В літ. м. 
невживане слово, тут — козир. 

А-тя! - - крик па зайця. А. Ціннії: Гроза 109: „А-тя. 
а-тя! Ф’юї! почулися крики. . . Біг, що було сил, споло¬ 
ханий заєць”. 

Ау! — вигук кликання, відомий всім слов’янським мо¬ 
вам, тому праслов’янський. Постав із поєднання двох ви¬ 
гуків: а ху. Між ними в укр. мові, як і в білор., звичайно 
вставляться вставне г, див. агу. 
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Аукціон, -ну — публічний розпродаж речей, продаж 
з торгів. З лат. аисііо — побільшення (ціни на продава¬ 
ну рі'О, від аи§еге — побільшувати. До нас прийшло 
в пол. XVIII ст. через нім. Аикїлоп. Див. ліцитація. 

Аул, -лу татар, кочоїве село, з тат. „аул” того ж 
значення. Слово й половецьке (Дм. 524). 

Аутодафе спалення на вогні „ложних” творів, що 
робила католицька інквізиція. З лат. асіиз ГЧсІеі. — акт 
Віри, звідси португ. аиіо сіа Бе — „акт Віри”. До нас 
прийшло через фр. аиіосіа^е. Слово ■невідмінне, сер. роду. 

Афазія — утрата спосібности говорити, з гр. арЬа- 
зіа — оніміння. 

Афанасій, чол. ім’я, зах. укр. Атанасій. Ст. сл. Аеана- 
сій, з гр. аіЬапаіоз — безсмертний; іЬапаїоз — смертний; 
аІЬапазіа — безсмертя. 

Лекс. 1627 р. 446: „А © а н а с і й — безсмертен, то 
єсть безсмертньїй”. 

„Афанасія (гр.) — безсмертіє” (Алф. XVIII в. 73). 
„Афанатос — безсмертньїй” (Алф. XVII в. 626). 

Афанасія, сії, жін. ім’я, нар. Танаська, ст. сл. Аеа- 
пасія, гр. безсмертна. 

Лекс. 1627 р. 336: „Аеаиасіи - - безсмертіє”. 

Афганістан, -иу країна в Азії. Назва її походить 
від племінної назви афганців, а перс, „стан” — край, цеб¬ 
то: Край афганців. 

Афект, -ту — душевне хвилювання. З лат. аЯесІиз — 
душевне хвилювання, пристрасть, нервове збудження, від 
аШсіо — б’ю, хвилюю, зложення: а£ (асі) і £асіо — чинк 
роблю, побуджую. До нас прийшло в XVII ст. 

Лекс. 1596. 4: Безсмертіє, нетерпленьє, незневоленьє 
от афектов. 

Лекс. 1627 р. 236 ст. дає: „Афект — страсть, при- 
страстіє — порушеньє сердечное, афект”. Стор. 316: „Дви- 
женіє сердечное — порушеньє сердечное, аффект”. Стор. 
4: „Безстрастіє — не зневоленіе от афєктов”. 

Синоніма пол. XVII ст. 2: Афекть — страсть, дви- 
женіє сердечное. 

Афектація — незвичайне штучне збудження, 3 лат. 
аііесіаііо — штучне збудження, прикидання, від аііесіате 

— прикидатися, наслідувати. До нас прийшло на поч. ХГХ 
віку через фр. аіїесШіоп. 

Афектувати — сильно збуджуватися. З лат. аДесІаге 
— прикидатися, наслідувати. До нас прийшло в к. XIX 
віку через нім. аіїекіієгеп. Рос. аффектйровать. 

Афера — темна, підозріла справа, шахрайство, з фр. 

аіїаіге — справа, від їаіге — чинити, робити. 

Звідси аферист — шахрай, з фр. аііаігізіе. 

До нас ці слова прийшли на поч. XIX віку. 

Афікс, -ксу — частини слова без кореня. З лат. а£- 

їіхиз — прикріплений (до слова), від аШ^еге — прикріп¬ 

ляти, Б§еге — прибивати. 

До нас прийшло в XX віці, як граматичний термін. 

Афіліювати, з фр. айіііег — приєднувати, злучати, 
прилучати. Звідси а ф і л і я ц і я — приєднання, поєднан¬ 

ня, прилучення. 

Афіна — в старогр. міфології богиня мудрости та 
військової справи. Вона народилася з голови Зевса, вий¬ 
шовши з неї вже в шоломі та в панцирі. Гр. АШепа, 

Афіни, -ін, ст. сл. Аеиньї, столиця Греції, гр. АїЬепаі, 
може „пагіркувате місто”. 

Лекс. 1627 р. 336: „Аеиньї — без холма, без пагорка, 
без згромадження. Або от Аеиньї, то єст Мкиервьі боги¬ 
ні, изящна в премудрости, или почтенна в разумк. М*Ьс- 

то Ахаіи”. 
Кр. Ап. 1560 рр.: Афин 502, афинейскій 94, атенскій 

84, атинове 94 (було аеинове), з Аеин 93, ув Атенех 487. 
Переносно — науковий центр, напр. „Київ — україн¬ 

ські Афіни”. Афінський. 
Зах. укр. Атени, атенський. 

Афіноген, чол. ім’я, ст. сл. Аеиноген'ь, з гр. 
Лекс. 1627 р. 336: „Аеинноген — в Аеинах рожден”. 

Афіша — оголошення. З фр. аШсЬе — оповістка про 
що, від аШсЬег — прибивати (оповістку). 

До нас прийшло в XVIII віці. Див. афішувати. 

Афішувати — відкрито оголошувати. З фр. айісЬег 
— прибивати (оголошення), зложення: а (прийменник) 
і іісЬе — кілочок (для прибивання оголошення). 

До нас прийшло в XVIII віці. Див. афіша. 
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Афбн, Афбну, афбнський, ц.-сл. Аеонг., аеонскїй, гр. 
АШоз. Франко тут постійно писав ф, а не т: На Афоні 
дзвони дзвонять, „Ів. Виш.” 37. Спить афонськая гора, 
іЬ. 35. На афонській горі, „Зах. Б.” 52. Див. Ф. 

Зах. укр. Атон, Атос. 

Лекс. 1627 р. 336: „Аоон — Гора, яже ньіні глаголет- 
ся Святая Гора. Або Ст. Гори самьій верх”. 

Алф. пол. XVII в. 676: „Афбнская гора толкуется Свя¬ 
тая Гора. По еллински наричется Афонская, а по руски 
Безсмертная. По гречески бо афоиасіос, а по руски без- 
смертіє”. 

Афоній, чол. ім’я, з гр. той, хто не заздрить. 
„Афоній (гр.) -- пезлвистлии” (Ал(|). XVII. 73). 

Афоризм, -му —- усталений вислів чи думка. З гр. 
арЬогізшбз —- вислів, але тонкий та вдалий, від арЬогібго 
— окреслюю, зложспня: арЬо від і огійго обмежую, 
установлюю. 

До нас прийшло на поч. XVIII ст. через фр. арЬогізше. 

Афористичний — що має форму афоризму, напр. 

вислів. До пас прийшло на поч. XIX віку через фр. арЬо- 

гізіідие. 

Рос. афористйческий. 

Африка -- частина світу; на лівів., в Лівії, жило плем’я 
афри, і через них римляни ввесь край звали Африкою, і 
так і закріпилося. Стародавній наголос був Африка, див. 

- й к а. 

Ст. сл. Африкія з гр. АрЬгіке. 

Лекс. 1627 р. 469: „А ф р і к а, сир(ське) —■толстая 
або стьіая". На ст. 357: Афріка. 409: Фуд или Афріка. 

Алф. XVII віку 546: Аерикія — Ливйя, Аори- 
каїгь — Ливіаиь. Град бо Аерикія индк наричется Кар- 
еагень. а индк наричется Неаполь, а стоигь в Ливіи”. 

Африканський. 

Африкан, чол. ім’я, ст. сл. Африкань, з гр. африкан¬ 

ський, з Африки. 

Африката — грам, термін: приголосний звук, злиття 
проривного з африкативним, напр. ч — це тш, ц це 
тс. З лат. аїїгісаіе, дієприкм. від аЙгісаге — терти, зложен- 

ня: а£(асі) і йгісаге — терти. 

До нас прийшло в XX ст. з граматичною терміноло¬ 
гією Европи. 

Афродйта, гр. АрЬгосШе, -— богиня краси й кохання 
в гр. міфології, в рим. міфології це Венера. 

Лекс., 1627 р. 357: „А ф р о д і т а, лат. Венус — боги¬ 
ня милостей .. . уткх и роскошей вскх. Тая ж Денница, 
ґдьі пред солнцем идет, а за ним Вечерніцу зовем”. 

Афронт, -ту — несподівана особиста образа, непри¬ 
ємність, гостра відсіч, невдача. З італ. аіТгопіо, франц. а£- 
ітопї. До нас прийшло на поч. XVIII віку через фр. аіітопі. 

Ах! — звуконаслідувальний вигук здивувань, болю, 
страху, жалю. Звідси ахати, ахання, ахкати, ахнути. Сло¬ 
во спільнослов’янське і спільноіндоевроп. Олію з найстар¬ 
ших слів у мові, зо значенням головно викрику. 

Але в укр. мові частіше о х. Напр. у творах Т. Шев¬ 
ченка ох ужите 26 разів, а ах — тільки 1 раз. 

Лекс. 1627 р. б: „А г — голос жалованья”. 146: „Ни- 
какоже — а а а, или аг, аг”. 275: Уф-ах, ахте або бфда. 
294: Але — ах! 

Синоніма пол. XVII ст. 2: Ахь — ухг, увьі, оле. 
Ахнути — крикнути ах! Несподівано чорнолісся 

сухо ахнуло одним і другим пострілом. Стельмах II. 576. 
Ах ти ! — вигук при лайці. Харч. І. 31: Ах ти, га¬ 

дюко! 

Ахав, чол. ім’я, з д. є. АсЬ’ау, „брат батька”, 1 Цар. 
16. 28, батьків брат, дядько. 

Ахй! — зальотний вигук до дівчини. О. Вишня І. 151: 
А-х-х-х-и! Чорнява! 

А хіба! — вигук запитання. „А хіба! Ти думаєш? (Грін- 
ченко II. 177). 

Ахійя, чол. ім’я, д. є. АсЬіз аИ — „брат Г о с п о д а”, 
ї Цар. 11. 29. 

„Ахїллова п’ята крилате слово з гр. міфології, 
і визначає: головне місце, слабке місце чи вразливе. Ге¬ 
рой поеми „Іліяда” Ахілл був непереможний, але в нього 
було одне (вразливе місце —- п’ята. Мати Ахілла, Фестида, 
занурила сина в річку Стикс, і Ахілл став безсмертним. 
Але вона держала' сипа за п’яту, коли опускала його 
в Стикс, тому п’ята осталася вразливим місцем. Герой 
Парне пустив стрілу в п’яту Ахілла, і вбив його. 
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„Ахінею плести” — частий в Україні вираз, визначає 
— плести нісенітниці, говорити незрозуміле, прикидаю¬ 
чись розумним. Велику мудрість вдавнину звали „аеи- 
нейською”, пор. Атеней (Афіней) в Атенах. 

Пор. ще в Акафісті Божій Матері (626 р.): „Радуйся, 
аеинейскія мудрости растерзающая”. Слово постало в ду¬ 
ховних семинаріях, звідки взагалі вийшло не мало пере¬ 
кручених з латинської чи грецької слів (семінарське арґо). 

В. В. Виноградов у статті: „О слове ахинея 
в русском литературиом язьіке” („Русская речь”, 1928 р.) 
виставив теорію, що ахінец — це слово власне російське. 
Слово ніби походить від „охинить, хинить” — лаяти, від 
хинь — нісенітниця. Шан. так само 179. Але в цьому по¬ 
ясненні не береться на увагу головна ознака слова — 
„мудрість поверховна”. 

Матценауер виводить це з гр. асЬепїа —- недостача 
бідність, від асЬеп — убогий, — але таке пояснення дале¬ 
ке від змісту. 

А цю! А ця! Аціба! Аса! — вигук, щоб відігнати свині. 
Див. Б. Гр. Сл. І. 11. 

О. Вишня І. 174: Дід без шапки стоїть за ворітьми і 
кличе: А-ця-ця-ця-ця-цю! 

Ач — стародавній сполучник, ц. сл. аще, що — то 
(рос. чим — тим). За змістом постало може й з бач, 
див. бач: „Ач який!” 

„Ач болшей вас милую, меншей маю милости от вас”. 
399 Крех. Ап. 1560 рр. 

Лекс. 1627 р. 1: „Ач — аще”. 

„Ач, як угріло!” ХРВ. 38, — цебто: Бач, як угріло! 

Вільде: Ач, ще й носа задирає! II. 640. 

Ачей — стародавній прислівник „може”, та ж. 
Лекс. 1627. 136: „Негли — подобно, заледве, ачей”. 
„Агей, нема вже небіжчика” (М. Сиротюк 64). 
Ачей же повинна ти мені розповісти, Вільде І. 11. 

А чого ж! — виклик згоди. „А чого ж, я привезу 
снопи” (Стельмах II. 428). 

Ачу! — вигук на свині, як відігнання їх, напр. на Київ¬ 
щині. 

А чхи! — звуконаслідувальний вигук чхання, пошире¬ 
ний по всій Україні. 
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Ашхабад, ~ду — столиця Туркменії. Назва від туркм. 
зложееня: усх чи ашх — хороший, абад —■ місто, цебто 
„Хороше місто”. І тепер це місто-сад увесь зелений. Пер- 

ще писали Асхабад. 

Аю-Даг. -гу — місто на південному березі Криму. 

Назва з крим. татар, зложення: аю — ведмідь, даг — 

гора: „Ведмежа гора”. Радлов І. 223. 

Ая! — вигук ствердження, так. „Ая, най в братів возь- 

ме”. Харчук І. 341. Там само: „Ая, женити” 26. „Умри, ая, 

умри!” 289. 

Аяй! Аяй-яй! — вигук жалю, розчарування. Звідси: 
аяйкати, аяйкання, аяйкало (хто часто вживає аяй!). 

Аякже! — вигук згоди, ствердження: так. З а-як- 
же. „Аякже! — світліє хлопець (Стельмах II. 393). 

Аякси, гр. — В „Іліяді” Гомера два нерозлучні брати, 
герої Троянської війни (початок XII віку до Хр.). 

Переносно — нерозлучні друзі. 
Лекс. 1627. 472: Суптельноє а тонкоє од4іньє. 
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Б 
Б — друга буква слов’янської азбуки, зветься „буки” 

— цебто буква, ст. сл. букьі. Цифрового значення не має, 

бо цієї букви немає в грецькій азбуці. 

Форма цієї букви взята з гр. уставного письма. 

Грецьке в (віта) в нашій мові, особливо в церковній 
термінології, вимовляється як в (на Заході вимовляєть¬ 
ся по-латинському як Ь), напр. алфавіт, амво-н, Василій, 
Амвросій, а по-латинському альфабет, амбон, Базиль, Ам- 
брозій і т.п. 

Ба! — прасл. вигук ствердження або допусту. Та ба — 
бачиш, допуст. Форми здовження: бабакати, бабонйти, 
балабонити, може й балакати. Прасл. „ба” визначає го¬ 
ворити, пор. баяти, баян. 

Ба! вигук в значенні але. 

Вільдс: Та ба, — той не хоче спілки з ним! II. 248. 

Баал — ім’я хаиааиського бога, часте в Біблії. Д. євр. 
Ьааі — пан, господар, власник, чоловік; пор. Числа 25.5, 

Втор. 15. 2, Суд. 2. 11 і ін. 

Це Ьааі часте в складених словах в Єр. 2. 23 гра слів: 
„За баалами (= баалами або чоловіками) я не ходила”. 
Замість Ьааі часом вимовляють Ьозеі — зн. ганьба; тому 
напр. назву Із-Вааі перероблено на Із-ВозеТ у сл. Ієво- 

соей 2 Сам. 2. 8. Див. Молох. 

Баба — мати батька чи матері, часом замужня жінка. 

Ст. сл. баба. Слово всеслов'янське й індоевроп. 

Баба — праслово, постале з дитячого лепету ба, 
здвоєне, як мама, тато, тета, тьотя, неня, дядя, папа, дідо. 

Спочатку слово не мало докладно окресленого значення, 
тому з ходом часу „баба” набуло собі багато найрізніших 
значень; Словник Б. Грінченка, напр., подає аж 27 значень 
нашого „баба”. 

Баба — мати брата чи сестри, дуже розросле в укр. 
мові: бабця, бабин, бабувати і ін. Баба — взагалі замуж¬ 

ня жінка. Баба — сповитуха. Постало з дитячого лепету 
ба-ба-ба! (Але Трубачов 193-197 не визнає цього, див. 
дитяча мова). Пор. англ. ЬаЬу — дитя, іт. ЬаЬЬо — батько. 

Баба — жінка, чоловік часто зве свою жінку „ба¬ 
ба”, а ще частіше „стара”, хоч би була вона й молода. 
В такому значенні „баба” відома в пам’ятках XV в. 

Баба, ст. сл. баба, „Пов. вр. літ”: „Аще бьі лих^ь 
Законе греческій, то не бьі баба твоя приняла Ольга”. 
Десь з XVII в. з’являються пестливі форми: бабка й ін. 

В укр. часто бабця, бабуня, бабуся. 
З XV в. слово „баба” набуває значення взагалі за- 

мужна жінка: „Призваше бабу свою Нюнилу”. (Пролог 
XV в.). 
Ще пізніше „баба” набуває презирливого відтінку: 

От баба, та й усе! 
Баба — у тюркських народів — це почесна назва 

кожного старшого віком. 
„Баба” й „бабка” — великодні особливі печива, 

відомі по всій Україні як у мові народній, так і літера¬ 
турній. 

В „Укр.-рос. словарі” Грінченка знаходимо, що на 
Полтавщині бабка зветься п а п у ш п и к. Слово це міс¬ 
цевого вжитку, поширене мало. Під словом баба (І ст. 
55) дається у Б. Грінченка приклад із Номиса: Хазяїнова- 
та хазяйка напече пасок і всякої всячини: папи і панійки, 
папушники там, баби, пундики. Виходить, що папушник 
і баба — трохи різні печива. 

Бабак чи байбак — хом’як, з тюрк, бабак чи баібах. 
Переносно — неповороткий. 

Бабине літо — назва хороших теплих осінніх днів, 

коли літає рід павутиння, що теж зветься бабине літо. 

Вираз „бабине літо” загальнознаний не тільки серед усіх 
слов’ян, але й скрізь в Европі. 

Кожний народ має свої найрізніші легендарні опові¬ 
дання про бабине літо. Ось таке українське оповідання. 
„Прядиво Божої Матері, тобто летюче павутиння, скрізь 
можна побачити, що наче звисає восени з неба. Розказу¬ 
вали собі в старому краю селянки, що то не тільки вони 
труть щоосени на терлиці льон та коноплі, але що таке 
робить і Божа Мати в Небі. І Свята Матінка Божа тре 
льон на прядиво, щоб було з чого пошити біленьку лляну 
сорочку для її Святого Сина, і в такий спосіб показує, 
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що й всі жінки так повинні робити. Ну, трохи того пря¬ 
дива Божої Матері вихоплюється з терлиці та й спадає 
аж на землю’’ (О. І в а х, Голос землі. Коротка повість 
із життя в Канаді. Вінніпег, 1937, ст. 27). 

„Бабине літо” відоме з найдавнішого часу, бо згаду¬ 
ється вже в Книзі йова 8. 142к іакої: — павутиння: 

„його сподівання — як те павутиння”. (За читанням 
Ґезеніуса). 

Бабйнець, -нця — кімната перед входом до Церкви. 
Тут звичайно спиняються баби (жінки), напр. на „виводи- 
нах” з дитиною, тому й назва „бабинець”. В самій Церкві 
жінки стають ліворуч. 

1. Нечуй-Л.: Жінка стала поперед усіх людей перед 
Іконостасом, а не в бабинці, де ставали старі. III. 63. 

Вибратися — копирсатися в болоті, з п. ЬаЬгас, раргас, 

чеське ЬаЬгаіі. 
Вільде: Бабрання у власній душі. II. 374. 

Бабця, бабуся — баба в дитячій мові. 

Бавитися — перше значення було баритися, гаятися 
(як і мешкати). Лексикон 1627 р. 116 ц. сл. медлилт> 

перекладає: „мешкаль, бавился”. 

Бавити, бавитися — затримуватися, тримати, бути, 
забавлятися. 

Бавитися — 1. значення: бути на одному місці. 
Лекс. 1627. 193: Продолжаю — бавлю. 
2. Бавитися — гратися чим. Перше значення — бути, 

прибувати. 36. 1073 р. бавити — це бути. 
Лекс. 1 (>27. 253: СініОшіик — тот, которьій до сира- 

вовалья игр лалежит и тим ся бавит. 
Лекс. 1627. 455: Ременями бавячіися мещане. 
Лекс. 1596. 77: Теселством ся бавлю. 
Лекс. 1627. 268: Укоснкваю — забавляюся, бавлюся, 

оме ш кую. 
Лекс. 1627, 272: Упражняюся — бавлюся чим. Зпраж- 

няю — забавляю. 
Бавитися — це забавлятися, розважатися, бари¬ 

тися: Ой їдь, милий, та не бався, бо ти мені сподобався, 

Чуб. V. 12. В З.У. з п. Ьашіс слово бавитися визначає 
часом і пробувати, бути. 

Бавлюся — косню, медлю (Син. XVII в. 2). 
Бавяться речми телесньїми. Крех. Ап. 1560 р. 263. 

Бавовна — вата, бавовняний, бавовник. З нім. Вашп- 
шоііе того ж значення. Слово зах. сл. і укр. 

Баволна — бумага (Син. XVII в. 2). 
Багатий, ст. сл. богать. Слово дуже рясне в укр. 

мові. Див. Бог. 
Слово о п. І. 1187 р.: Богатого брата моєго, 26. 
Багатство — велике майно, великий достаток. 
Лекс. 1627. 286: Обиліє — достаток, обфитость, бо- 

гатство. 
Багатства перешкаджають любви до Господа Бога. 

Катих. 1645 р. 756. 
„Багата вечеря”, „Багатий вечір”, „Святий вечір” 

— вечір під Різдво (25.XII с.с., 6. І. н.с.) складається 
з 12 різдвяних страв, тому й вечеря „багата”. 

Багнет — штик обосічний на кінці люфи кріса; від 
франц. Ьаїопеїіе. Назва походить від французького міста 
Вауоппе, де вперше почали виробляти такі речі, і звідти 
назва розійшлася по багатьох країнах. 

Багно — грузьке місце, болото. В укр. мові дуже ряс¬ 

не: багнистий, багнити, -ся, багніти, багнище, багнюка 
й ін. Східньо- і західньослов’янське. Пор. лат. Ьо§паз — 

болото. 
Багровий — темночервоний, багрець, багрити, баг¬ 

ріти, багрянйця — пурпура, царська мантія. Ст. сл. багрь, 
багрити, багряница, багряна. 

Лекс. 1627. 468: Багровая фарба. 
Багрянйця — червона одежа, порфира. Ст. сл. багря¬ 

ница. Ст. сл. багркнь — червоний, багрянь — багряний. 
„Б а г р я н й ц а — шкарлат, албо єдваб багровои 

фарби”. Лекс. 1627 р. 
Багряний —- темночервоний, багровий. 
Слово о. п. І. 1187 р.: Оба багряна стльба погасос- 

та, 25. 
Бадати. — Старе бодати визначало тільки „коло¬ 

ти”, але рідко визначало й „роздумувати, досліджувати” 
(див. Срезневскій: Матеріали І. 39, без прикладів). Слово 
відоме всім слов’янським мовам, але в значенні „колоти”. 
В українських пам’ятках ХУІ-ХУІІІ в.в. слова: бадатися, 

бадане, бадач дуже часті, але „бадати” (без -ся) невідоме 
(див. „Історичний словник” Є. Тимченка І. 49). 

В теперішній літературній мові слово „бадати” зовсім 
не вживається, як полонізм, замість нього: досліджувати, 

ПО 111 



дослідйти, розвідати, дізнати; замість „бадання” вжива¬ 
ємо: дослід, досліджування; замість „бадан” — дослідник, 
досліджувані. 

Бадати — в З.У. з п. Ьасіае, в Східній досліджувати, 
випитувати. Вільде: Ви що, хочете бадати мене. II. 104. 

Б а д а ч. Где мудрий, где навчител, где бадач (в п. 
Ьасіасг). Крех. Ап. 1560 р. ЗОЇ. 

Бадачт — испитатель, истязатель (Син. XVII в. 2). 
Бадйка, бадічка — так у гуцулів зветься старший брат 

для молодшого чи молодшої сестри. Взагалі старший, 
чужий, бідний чоловік. З румунського Ьабе, здрібніле 
Ьабіса — так молодший зве старшого. 

Бадїка, бадічка, бядю! - - дуже часте в говірках З.У., 
особливо на Буковині та Покутті, слово перейняте з рум. 
Ьасіе, здрібніле Ьасііса. Так у гуцулів молодший брат чи 
сестра зве старшого брата; так каже молодший селянин 
старшому, селянка своєму чоловікові або коханому, мі¬ 
щанин так зве селянина. Слово часте в творах Ю. Федь- 
ковича та письменників з Покуття. 

Бадьорий — енергійний, жвавий; ст. сл. б'ьдр'ь, 

б'ьдрьш. Ст. сл. бадрити — бадьорити. 
База, з гр. Ьазіз — основа, опора, підстава чого. 

Те саме базис, -су. Базуватися — грунтуватися, 
з гр. 

Базар — торг, з тюрк, базар, перс, базар — критий 
ринок, базарний, базарувати — торгувати. 

Базедова недуга — велике збільшення зобу (щито¬ 
видної залози). Першим описав цю недугу р. 1840-го нім. 
лікар Базедов, і вона зветься його йменням. 

Базиліка — прямокутної форми витягнена будова, 
часта в Римі для державних установ. Пізніше — це назва 
для християнських Храмів. Пікша з гр. Ьаяіііке цар¬ 
ський будинок, лат. Ьазіїіса. 

Базі, базів — легка розмова: Йому все базі! Сюди: 
базіка говорить, базікання, базікати - - плести нісеніт¬ 
ниці. 

Базі плести — базікати: говорити щобудь, верз¬ 
ти, плести, безкати. Звідси: базіка, базікало, базікання. 
Може від „базь” — кликання овечок. 

Базь! Базь-базь-базь! — звуконасл. кликання овечок, 
праслово. Б а з я — ягнятко, ягня в дитячій мові. Див. 

базі. 

Бай — тюрк, пан, багач, господар. 

Байда — гуляка, нероба, байдур; пор. байдати, бай¬ 
дикувати — нічого не робити, байдики чи байди бити — 

те саме. 

Байдак, -ка — великий човен, велика лодка, з тюрк, 
байдак — лодка. Дм. 493. Байдачний — робітник на бай¬ 
даку. 

„Байдики бити” — лінуватися, нічого не робити, 
ледарювати, вилежуватися на байдаку. 

Байдуже — однаково, скорочено — байде! Також: 
байдужечки, байдужий, байдужість, байдужки, байдуж¬ 
ливий, байдужний і ін. 

Байка - басим, баяти — оповідати, байкар, бай кий 
— говіркий. 

Б а й к а. Лекс. 1596. 36: Баснь — казка, слово, байка. 
„Байка — казка, вьімьісл, баснь”. Лекс. 1627 р. 2. 
Байка — баснь, блядь, баянє (Син. XVII в. 2). 

Байка, бая — рід сукна, раі, ра^ка, п. Ьа^а, з нім. Ва]е. 
Байкал, -кала з тюрк, бай — багатий + кал — озе¬ 

ро, велике озеро. Геогр. назва: з тюрк. Байкал — Велике 
Озеро. 

Байкар, -ря — автор байок. 

Лекс. 1627 р. 2: „Баснослов — байкоповфдач”. 

Байрак — яр, з тюрк. 
Байрам, -му — велике мусульманське свято, з тюр. 

Ьаугат — свято. 
Байстрюк — нешлюбна дитина, байстрючка, байстря, 

байстер. Багато написано про постання цього слова, але 
остаточно його не вияснено. Звичайно виводять від нім. 
Вазіагсі, франц. Ьаіагф а це з лат. Ьазіагсіиз, від Ьазіиш 
--- сідло. Отож, початкове значення було б: народжений 
на сідлі, будь-як, син погонича мулів. 

Байстеріз — прелюбод'Ьичиїщь. Син. 3. 
Байстря — Лекс. 1627. 181: Прелюбод'Ьйчище — 

байстря. 
Бак, бака — велика посудина, носова частина горіш¬ 

ньої палуби. З гол. Ьак -- корито. 
Бакалавр — колись означав перший академічний сту¬ 

пінь, тепер зостався тільки в Англії, з новолат. Ьассаіа- 
гіиз, але походження не вияснене. Може від лат. Ьасиїиз 
— кий, символ пошани й науки. 
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Бакалея — дрібні харчі, крамничка з такими харчами, 
з араб. Ьаккаї — продавець харчів. 

Бакенбарди, -рдів — борода тільки на щоках, а під¬ 
боріддя виголене. З нім. ВаскепЬагі;: Баске щока — Ваг! 

борода. Часом кажуть ще баки, бакени. 

Баки, бак — скорочено з цім. ВаскепЬагі того ж зна¬ 
чення. 

Баки, -ків — розум, увага. „Забивати баки” — заго¬ 
ворювати, щоб з розуму звести, викривляти. Пор. загово¬ 
рювати зуби. Пор. п. Ьакіего\уас — викривляти. 

Баки — загальнознане їв нас слово, звичайно в ви¬ 
разі: Не забивай мені баків, — не тумань, не мороч мене. 
Що ти мені баки забиваєш? — що ти мене туманиш, мо¬ 
рочиш. Походження слова докладно не вияснене, може від 
нім. Баске — вилиця, щока, лице (пор. Іван Франко: На¬ 
родні приповідки, І. 20), а тоді б ,.не забивати баків” — 
не бити в лице, бо такий удар, напр. в тім’я, паморочить 
людину; пор. приповідку: Не в тім’я битий. Словник Б. 

Грінченка подає речення: Вибанчити баки, цебто витріщи¬ 
ти очі, а це б казало, що баки — то може очі, пор. баньки. 
Див. бачити. 

Бакир —■ у виразі „шапка на бакир” постало ніби від 
слів команди: з нім. Ьаск кеЬгеп — назад, наліво (шап¬ 
ка не просто надіта, але з одного боку піднята, з другого 
опущена). Прийшло до нас із польського, де було гиЬакіег 
(гоЬ Ьакіег) — наліво. Але чи не правильніше буде ви¬ 
водити це слово з тюркського Ьекгі — п’яниця, тоді но¬ 
сити шапку па баки]) -- носити як п’яниця (пор. рос. „па 
бекрепь”). 

Баклаг, -га або баклага, бакло — посудина на воду 
чи на що інше. З араб, бакла, перейшло в тюрк, „баклан”, 
„дерев’яна міра чого”, посудина з коротким горлом. Дмит- 
риев 563. 

Лекс. 1627. 427: Боклажок, фляшка. 

Баклажан, -на — помідор, з тур. патлиджан, а це з пер. 
бадинджан. 

Бактерії — невидимі голим оком нижчі організми, 

часто хвороботворні. З гр. Ьакіегіа — паличка (бо такою 
видається під мікроскопом). Бактеріологія — на¬ 

ука про бактерії, з гр. Ьакіегіа, 1о§оз — вчення. 

Бакша, з казах, бакша — город. 

Бакшиш, -шу — хабар, дарунок, чайові, з перс. ЬаЬвіз 
— дарунок. 

Балабан, -на — часте в укр. слово з різним значенням: 
товста людина, здоровень. У крим. тат. „балабан” -— вели¬ 
чезний, здоровило. Дм. 564. 

В Лекс. 1627 р. прізв.: Балабан, Балабана, Балабану, 
о БалабанЬ. 

Балабан, -на — птах і рослина, хвалько, п. ЬаІаЬап 
— хвалько, тюрк, балабан. 

Пор. тюркські того ж значення „хвалько”: балабол, 
балагур, баламут. 

Балабос — господар, д. євр. Ьааі (власник) ЬаЬЬаіі 
(дім), власник дому — господар. Сучасне ЬаІеЬоз (литов¬ 
ська вимова) або ЬаІеЬиез (польська вимова). ВаІаЬозіе 
— господиня. В Ездри 4. 8 Ьееі (Ьааі) — іеегп — влас¬ 
ник влади, начальник. 

Балаган — шатро, з тюрк, балахана від перс. ЬаІасапеЬ. 

Балаган, -ну — легка ярмаркова будівля; мета¬ 

форично — непорядок. 

Балагула — з жид. великий віз, яким їдуть жиди. 
Д. є. Ьааі (власник), а^аІаЬ (віз) — власник воза; перей¬ 
шло й на назву воза. Сучасне Ьа1а§и1е (польсько-україн¬ 
ська вимова) або Ьаіа^оіе (литовська вимова). 

Балада — вдавнину пісня для танців, невеликий лірич¬ 
ний вірш, ліроепічний вірш, оповідання. З Прованс. Ьаііасіа 
— пісня. 

Балакати — говорити, особливо неповажно. Балакун, 
-па, — хто багато говорить, балакучий. 

Балакати —* говорити неповажне, аби говорити. Від 
корня * бал-, напр. балагур. В Укр. слово дуже рясне: ба- 
лакайло — говорун, балачка, балакій і т. ін., або в висло¬ 
вах: „От балачка для балачки”, чи „Балу-балу, старий 
діду!” 

Баламут — пльоткар, варивода, хвалько. Монгол, „ба 
ламут” — пустотливий. 

Лексикон 1627 р. ст. 13: лгар — баламут. З тюрк, ба¬ 

ламут. 
Баламуть — ложт>, бладівьій. Син. 3. Баламутня 

— ложщ блЯДЬз. Син. 3. 
„Гаялньа — баламутня”. Лекс. 1267 р. 109. 
„Блядйвий — лгар, баламут”. Лекс. 1627 р. 13. 
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З.а (антихРистом) стоят вси баламутні, Крех. Ап. 1560 
р. 651. Баламутними вимислами. (Там таки). 

Баланс, -су — зведена сума чого, з фр. Ьаіапсе — ва¬ 
га, терези, англ. Ьаіапсе, нм. біе Віїапг, п. Ьііапз. 

самеБЗЛаНСУВаТИ ~ збеРігати Рівновагу, з фр. Ьаіапсег те 

Баласт, -ту вантаж на кораблі для поліпшення пли- 
вання чи для регулювання; некорисне для чогось. З англ 
Ьаііазі те саме. 

„ссокі УруТ0"" ХУПІ ,іаласт1' “І>У>т°ї 

Балахон, -па — верхня проста одіж, з пер. Ьаіафате. 
Ьалоес, -са незнаючий, з тюрк, білбес, а друга фор¬ 

ма з тим же значенням „бельмес”. „Мі бельмеса не знає” 
в рос. — нічого не знає. (Дм. 525). 

Балбес, -са — лінюх, неотеса, з тюрк, билбес або бил- 
мес -- хто нічого не знає. 

Балван ідол, подоба божка з будь-якого матеріялу. 

іг.<~ СОбІ5 балвана аб° рьітого образу. Катих. 
іб4о р. 54о. Образи не суть балвани боговь. 95. 

Балда перше значення тяжкий молот для дроблен¬ 
ня каміння, потім — неповоротна людина. Від тюрк. ЬаИак 

держак шаблі. (Шан. Лекс. 124), пор. рос. набалдаш- 
НИК. 

Балда друге значення: дурень, з тюрк, „балта” 
-- сокира, метафорично дурень. Дм. 564. 

Балдахин пишний навіс, шатро на стовпах, европ 
напр. іт. ЬаІсіаесЬіпо (від ВаМассо — Багдад), спершу ви¬ 
значало „багдадська парча”. Гір. І. 14. 

Сл. Тимашова к. Х\ТІІ в.: Балдахін — верхь, навесь. 

Балет, -ту — музично-драматичний твір, виконуваний 
танцями і мімікою. З фр. Ьаііеі те саме. Балетмей¬ 
стер керманич балету. Балетоман - любитель 
О сі лету. 

Балик, -ка рід кінченої риби, з тюрк, балок, тат 
балик. 

Балія — цебер па прання білизни, п. ЬаЦа, з цім. Ваііе 
а це. з лат. Ьасиїа, Ьаса, фр. Ьаіііе. 

Балка — брус, перекладина, місц. п. Ьаїка, з нім. Ваіке. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Балкі — брусья пере¬ 

клади. к 
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Балка — яр, яруга, байрак (коли порослий лісом), 

провалля. Див. Преобр. 14. 

Балкон, -ну, з фр. Ьаісоп — веранда на поверсі дому. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Балконь — надкрилешник'ь. 

Балон, -ну — скляна куляста посудина, металічний 
резервуар для зберігання газів (з франц. Ьаііоп); всереди¬ 

ні порожня. 

Балот, -ту, з фр. Ьаііоі — кулька для голосування. 
Звідси балотувати — голосувати балотами, фр. Ьаі- 
Іоііег. —Тепер кажуть: „кидати балоти” (паперові); в 
З.У. „голосувати на листу” яку. 

Балотування — голосування в виборах. 
Сл. Тимашова к. XVIII із.: Балотіровапіє - ізбраніє 

по жереб’ю. 
Балтика ж.р., 1а Ваііщие, англ. ВаШс, п. Ваііука і 

ВаНук. Балтійське море. В З.У. часто Балтйк. 
Балухи, -хів, — великі витріщені очі, баньки, балу¬ 

хатий — окатий, вибалушувати — витріщити, вибалу¬ 

шений — витріщений. 
Балюстрада — стовпчикова горожа сходів, балконів 

і ін., з фр. Ьаіизігасіе. 

Баляндраси, -сів — теревені, базі, баляндрасити — 

теревенити, базікати, те саме балясити, балясник, баляси. 
Котл. Ен.: Точили всякії баляси. ХРВ.: Постерігши та¬ 

кі баляси, 65. Точать один одному баляси. 
Бальзам, -му — пахучий олій. ст. сл. бальсамт», з гр. 

Ьаїзашоп. Бальзамувати — зберігати тіло померло¬ 
го від розкладу, вводячи в нього протигнильні речовини 
(„бальзами”). 

Бальнеологія — наука про мінеральні джерела і купан¬ 
ня в них, з лат. Ьаіпеит — купальня + гр. 1о§оз — вчення. 

Валька, белька — брус, з мім. Ваіке. 
Вам! - - прасл., Зівуконасл. дзвону, звідси бамкати. Фор¬ 

ма здвоєна: бамбам! Форма здовження: балам! Звідси: ба¬ 
лам кати. 

Звуконасл. дзвону також: бім! бом! бум! Звідси: бім- 
кати, бомкати, бумкати, подвоєння: бумбумкати. 

Банальний — нецікавий, нудний, збуднілий; фр. Ьапаї 
— звичайний, заяложений. Банальність — факт гово¬ 
реная про очевидні, всім відомі справи; фр. ЬапаШе. 

Банда, лит. Ьапсіга — стадо худоби. 
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Банда — юрба, ватага, капеля, з нім. Ватні, італ. Ьапсіа. 
Бандаж, -жу —- еластична пов’язка, з фр. Байбаче. 
Бандера, з грм. Ьапб через п. Ьапсіега — стяг. 
Бандерівці — Організація Українських Націоналістів 

революціонерів (ОУНр.), Першим провідником її був Сте¬ 
пан Бандера (1909-1959). В З.У. бандерівці. 

Бандерія — зах. укр. з п. Ьапбег]а (з іт. Ьапсііега): 
Владику приймали серед дуже численної бандерії з двох 
сіл, „Мисіонар” 1923 р. кн. XI ст. 169. В літ. не вживається, 
тут — процесія, почесна сторожа. 

Бандероля — паперова обгортка, фр. Ьапбегоіе. 

Бандерша — управителька бардака. 

Вільде: Нема українського бардачка. Чому українські 
холостяки мають набивати кишені польських і єврейських 
бандерш? II. 632. 

Бандит — душогуб, з італ. ЬапсШо, а це з народ, лат. 
Ьаппіге, Ьапсііге — проголошувати. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бандіт — таіноубійца. 
Бандюга — сповидна форма від бандит. 
Вільде І. 340: Кого ж може виховати така мати, як не 

бандюгу? 
Бандура — народній музичний інструмент. Назва по¬ 

ходить від гр. рапбоига, лат. рапсіига, іт. рапсіога. Десь 
у XVI в., чи не за часів королеви Бони, з Італії зайшов 
у Польщу новий, 14-струнний, інструмент, ніби лютня 
— папдора. Папдора чи бандура швидко поширилася і 
в Україні, де випирала стару малострунну кобзу. Але ще 
на початку XVIII ст. відрізнялися кобза й бандура. Див. 
кобза. 

„Бандура” -— народне місцеве, в переносному зна¬ 

ченні: вайлувата й недотепна людина, „недотепа”. Особли¬ 
во часте в деяких околицях Волині. 

Банк — слово італійського походження. В середні віки, 
торгуючи, збирали найрізніші гроші, часто підозрілі, а то¬ 

му потрібним було змінювати їх на цю чи ту валюту й зна¬ 
ти ціну їм. Цим займалися т. зв. міняйли, що були запри- 
сяженими фахівцями в грошових справах. На ринках по 
містах, на ярмарках і торгах міняйли ставили свої столи, 
покриті зеленим сукном, і тут провадили грошовий обмін. 
Столи міняйлів звалися Ьапсо (стіл, лавка, прилавок) і від 
цього слова постало й загальноєвропейське „банк”. Мі¬ 
няйли звалися „банкирами” й займалися не тільки зміною 

грошей, але й приймали їх на збереження або на виплату 
боргу третій особі. 

Б а н к й р, -ра — банковець, хто займається справами 
банку. 

Банка для оливи — збанець (Син. XVII р. 3). 

Банкет, -ту — див. бенкет. 
Банкет :— пирн, пированіє, вечера, гощеніє, гос- 

титва. Син. 3. Банкетовци — пиряне. Син. 3. Банкеруюся 
— сонаслаждаюся. Син. 3. 

Лекс. 1627. 154: Пйршество — пир, банкет, учта. 

Лекс. 1627 р. 47: „Гостйтва — банкет, бескда”. 

Банкетувати — літературне бенкетувати. 

Лекс. 1627. 246: Снаслаждаюся — бенкетую. 

Банкрут чи банкрот — неспроможний боржник. Сло¬ 

во це італійського походження. Коли який міняйло (бан- 
кир), що взяв гроші на схованку, не виплачував їх, то йому 
перевертали або й ламали його стіл, на якому він прова¬ 
див свій розмін. Італійське Ьапсагоііа визначає: Ьапсо — 
стіл, лавка, ослін, а гоїіа — зламаний, надламаний, пере¬ 
вернений. Нім. Вапкегоі. У нас слово „банкрот” підпало 
т. зв. „озмисленню” і перероблене на банкрут, банкрутство, 
збанкрутувати, цебто зв’язане зо словом „крутити, скру¬ 
тити”. Звідси банкротство — комерційна чи промислова 
неспроможність платити, провал, крах. 

Банкнот, -ту — державні паперові зобов’язання, кре¬ 
дитові гроші, з англ. Ьапк-поіе — банкова нота. 

Баніція, з лат. — вигнання з батьківщини, тимчасове 
чи вічне. Старопольське Ьапіс]а — вигнання, Ьапііа — 

вигнанець. 

Банно — слово 3. У. В літ. м. скучно, тужлйво, сумно, 

тоскно за ким-чим. 

Банувати — слово 3. У. Літ. тужити, сумувати, скуча¬ 

ти за ким-чим. З угор. Ьап — жаліти. 

Баня, -ані, ст. сл. баня — купальня з парнею, з гр. 
Ьаіапеіоп — купальня; рос. баня, поль. Іахпіа і Іагіепка 
— ванна. 

Баня, бані — купол на верху церкви, купол банястий; 
пор. баняк, банька, відси й баня (купол). 

Баняк, -ка — чавунний, металевий горщок, горщок 
з банястими боками, звичайно для варення. 
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Банька — посудина опуклої (банястої) форми — на 
воду. 

Вьілил баньку (ц. сл. фїаль) свою на землю, Крех. 
Ап. 1560 р. 639. 

Лекс. 1627. 303: Чванец — банка, оливная судина, 
фаска, фляша. 

Лскс. 1627. 314: Банка лазебпая. 
Лекс. 1627. 319: Банками кровь пущаю. 

Баптистерій — хрестильниця, гр. Ьаріізїегіоп. 

Бар, бару — маленький ресторан, закусочна, англ. 
Ьаг. 

Барабанщик — солдат, що йшов попереду колони 
війська й бив у барабан до такту маршу. — Насмішливе 
,,барабанщик” — це, як іронічно казали, ,,одставної кози 
барабанщик” — незначна, проста людина. Вдавнину во¬ 
дили прибрану козу, а з нею був і барабанщик, або во¬ 
жак ведмедя. 

Баран, -на, з тюрк, баран — ягня (Дм. 526). 

Барбос, -са — назва породи псів; зневажливе про- 
звище негідного хлопця чи мужчини. 

Вільде: Кореспонденція під руками тих барбосів змі¬ 
шується в одну купку паперів. II. 431. 

Барва — колір; з дави. мім. уаг\уе. Лексикон 1627 р. 
на ст. 11: „Блеск — барва”. 

Лскс. 1627. 452: Барва моя. 
Лекс. 1627. 209: І Лата, барва. 
„Блеск барва” Лекс. 1627 р. 11. 
Барва (чеськ. Ьагуа) і колір (з лат. соїог через 

л. коїог) — рівновживані, визначають цвіт; давнє наше 
слово - цвіт, цвкт'ь; сам предмет краска, давнє краска 
або фарба з нм. ГагЬе. Купив краски зеленого цвіту (ко¬ 
льору). 

Барвінок, барвінку — з сер. лат. регуіпса, нм. Ваг\міп- 
кеі, чс. Ьагуіпек, з чс. — п. Ьапуіпек. В З.У. часто бер- 

вінок. Народня етимологія зв’язує це слово з „барвою”; 
пор. народи, етимологію слова „любисток”. 

Бард, барда — поет, співак, кельт. Ьагсі. 

Барда, бардка, бардочка, ст. сл. брадьі, брадовт» — 

сокирка. Уживається головно в З.У. 

Бардак, -ка — дім розпусти, „публічний дім”; з сер. 
лат. Ьогсіеііит; звідси фр. Ьогсіеі, нім. Вогбеїі, поль. Ьиг- 
сіеі. Слово „бардак” до нас проникло з рос. мови. Дмітрієв 
твердить, що це слово походить з тюркського Ьагсіак — 
чарка, тобто це названая цілости назвою частини. 

Бардит, арх. — „екчиво” (сокира). Син. 3. 

Барельєф, -фу — скульптурне зображення, що мало 
виступає на поверхні, з фр. Ьаз-геїіеі, тут Ьаз — низький. 

Баржа — судно для перевезення вантажів на ріках, 
фр. ЬлГ£С. 

Барзо, арх. — загальнослов’ян. слово; у нас відоме 
з давнього часу, але в формі борзо, напр. в Іпат. Літ.: 
Поиди боржє 506. В Пересопн. Єв. 1556 р. часто. Піз¬ 
ніше його вжив, в формі барзо; в думах 11 разів: 
барзо рано 83. 84 і т.п., і 4 рази барзе: барзе скоро 
104 і т.п. В літ. м. ці слова тепер вимирають, заступаються 
словами: „дуже” (зам. барзо) і „хутко”, „скоро”, „швид¬ 

ко” (зам. борзо). Але в З.У. „борзо” ще часте. 

Барзо — з'Ьло. Син. 3. 

Барикада — штучна загорода вулиці при боях, при 
повстанні, з фр. Ьаггщиег — загороджувати, Ьаггщие — 
бочка (спочатку барикади будували головно з бочок). 

Барйло — з гр. Ьагеїіз через лат. Ьагіїїиз, Ьагіїе; 

барилко, в З.У. барйвко. 

Баритон, -на — чоловічий голос між тенором і ба¬ 
сом, з гр. Ьагуіопоз — грубоголосий. 

Бариш, -ша, з тюрк, барині: прибуток, вигода. Є річ¬ 
ка Баришівка, є села Бариш, Баришівка й ін. на Полтав¬ 
щині (Стрижак 72-73). 

Барка, -ки — велика лодка, з гр. Ьагіз — човен. 

Баркарола — пісня венеціянських човнярів (гондоль¬ 
єрів), з іт. Ьагсагоіа — човен. 

Баркас, -са — велика лодка на кораблі, або велика 
самохідна лодка для перевезення пасажирів і вантажів. 
З гол. Ьагказ. 

Барліг, -гу — леговище, берлога, ст. сл. брьлогь. Сло¬ 
во загальнослов’янське. 

Барма — оздоблена офіційна одежа. Сл. Гр.: барми 
— мундир, ліврея ( з фр. Ііугее). 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Барми — царскіє ризьт. 
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Барокко — декоративно пишний стиль, вигадливий 
і мальовничий, розвивався в XVIII ст. Від іт. Ьагоссо — 
ви гадливмй. 

Барометр, -тра — прилад для міряння тиску повітря, 
від гр. Ьагоз — вага 4- теігео — міряю. 

Сл, Тимашова к. XVIII в.: Барометрь — вксомерь. 

Барон, -на — дворянський титул у Зах. Европі, васал 
короля. В Росії цього титула запровадив цар Петро І 
(І 1725). З ст. нім. Ьаго — вільний, фр. Ьагоп. В Англії 
були ще баронет и, Ьагопеі. 

Бароскоп, -па — прилад для міряння тиску повітря; 
з гр. Ьагоз — вага і зкорео — дивлюся. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: весозорь. 

Барс, -са — звір породи тигрів. Слово іранське, але 
рано перейняте тюрками; пор. перс. барс. Дм. 555. 

Бартка — в укр. верховинців у Карпатах — топірець 
з довгим, оздобленим держаком. 

Лекс. 1596. 266: Скчйво — барта, топор. 

Барух, д. євр. ЬагисЬ — благословенний; в Україні 
це ім я вимовляють Бурах, часом Борух. Барух СпІиоза 
по-латин. звався Бенедиктом (ЬепесІісШз = ЬагисЬ, бла¬ 
гословенний). Церковне ще Варух. Пор. Єр. 32. 12. 

Бас, -са — найнижчий чоловічий голос, іт. Ьаззо. 
„Брати кого на баса” — в 3. У. виявляти, оСхМІювати. 

Вільде: У розмові з нею так „брав на бас” їхню бур¬ 
жуазну мораль. II. 117. 

Басарабія, давне рос. Бессарабія. Сочавська грамота 
1395 р.: Воєводьі басарабьского. В Басарабії, Коц. 27. Ба- 
сарабські лани, іЬ. Рум. ВазагаЬіа. 

Басаман, -на — слід від удару на тілі, синяк, баса- 
манити — бити, роблячи синяки. Слово 3. У., на Сході 
синяк, слово з тюрк. Див. басма. 

Басейн, -ну — штучна водойма, площа ріки. З фр. 
Ьаззіп. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Басеїн — бадьія, лахань. 

Баскак, -ка — збирач податків у Золотій Орді, з тат. 
баскак — урядник, начальник. 

Басма — печатка в татар до актів, з тат. басма — 
вичавлення, печатка. Пор. басаман. 

Басня, арх. — розповідь фантаст, характеру, байка; 
слово загальнослов’янське; ст. сл. баснь, рос. баснь, поль. 
Ьазп; пор. ст. слов. баяти — балакати. 

Лекс. 1596. 36: Баснь — казка, слово, байка. Басно- 

словіє — нікчемная мова. 
Баста, місц. — досить, годі; бастувати — спинити 

працю, з італ. Ьазіа, Ьазіаге того ж значення. Див. страйк. 

Вільде: Я проти, і баста! II. 632. 
Бастйлія — укріплений замок і державна в’язниця 

в Парижі, яку 14 липня 1789 р. захопив і зруйнував по¬ 

всталий народ. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бастілія — тюрма, вязня. 
Бастіон, -ну — п’ятикутне укріплення, як виступ му¬ 

ру в фортеці. Фр. Ьазііоп. 
Бастувати — самовільно припиняти роботу, від. іт. 

Ьазіа — досить, годі, кінець (рішено). 
Баталія, середи, лат. Ьаііаіііа — бій, окремий силь¬ 

ний військовий бій, битва. Баталіст — художник, який 
малює військові види. Батальний — воєнний, вій¬ 

ськовий. 
Батальйон, -ну — військова частина з трьох рот. Фр. 

Ьаіаіііоп. 
Батерея — вогнева частина артилерії, що складаєть¬ 

ся з кількох гармат. Фр. Ьаііегіе. 
Батіг, батога — бич, ст. сл. батогь, загальнослов’ян¬ 

ське слово. 
Ватувати, місц. — різати великими кусками, рубати. 

Пор. рум. Ьаіе — бити. 
Б. Грінченко: Чоловік, стоячи, рубав щось проміж 

ніг і одбатував собі добрий шмат од литки. II. 63. 
Батюшка, арх. — назва Священика, від батько. 
І. Нечуй-Л.: Я знаю вашого батюшку й вашу матуш¬ 

ку. III. 43. 
Батяр, -ра — в 3. У. з п. Ьасіаг(г) — вуличний хлоп¬ 

чисько, хуліган, босяк, шибеник, гульвіса, шолопай. 
Вільде II. 89: Хай батяр робить тепер, що сам хоче, 

коли не хотів слухатися батька. 
Батьківщина — спадок (насліддя) по батькові, а піз¬ 

ніше розвинулось у всю свою землю-країну. Діалектич¬ 

не батьківщйна. 
Б. Грінченко: Брати поміж себе гризлися, а найбіль¬ 

ше за тую батьківщину, як собаки за маслак. II. 325. Вг 
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ни жили при батькові, доглянули його смерти, вони й по¬ 
винні були поділити проміж себе всю, яка зосталася, бать¬ 
ківщину. II. 404. 

Батько — слово всеслов’янське; укр. арх. отець, вжи¬ 
вається завжди: батько, батенько, батусьо, батьківський, 
батьків, батьківщина, батькувати, батя. Звичайно виво¬ 
дять „батько” з :Ьга1г'ь (а воно з раіег), що визначало 
спочатку старший брат чи брат взагалі, бо заміняв бать¬ 
ка. У слові „брат” випало р. ГІор. чеське „батя” — стар¬ 
ший брат. 

Батько. — Загальиотур. „баба” — батько. Дм. 492. 
Батько в укр. карп. говорах „неньо”, „няньо”. 
Батько в гуцулів -— дедя. 

Батьки — давніше укр. родичі (ст. сл. родители). 
Абьі заправовали родичі дктей своих, Катих. 1645 р. 

(Передмова). 

Бах! — звуконасл. вистрілу чи сильного удару; 
звідси бахати, бахкати, бахнути. Здвоєна форма: бабах! 

Звідси: бабахати, бабахнути, бабахкати. Здовжена фор¬ 
ма: барах! Звідси: барахкати, бахбарахкати, карахнути 
й ін. У.Р.С, І. 37. 

Звуконасл. вистрілу різного тону також бех! бух! 
Подвоєна форма: бебех! бубух! бебевх! Звідси багато діє¬ 
слівних форм: бехнути, бебехкати, бебехнути, бебевхати, 
бухнути, бубухнути і т. ін. 

Сюди й звуконаслідування кашлю: бухй-бухи-бухй! 
Бухикати, бухикнути. 

Мало не бахнув я по тобі. Гопч. Л. і 36. 20. 

Бахур — хлопчак, розпусник, з жид. ЬасЬиг — юнак. 

Бахур, д. є. ЬасЬиг — вибраний (для війська), моло¬ 
дий юнак, потім хлопець взагалі. І Іор. 1 Сам. 9. 2, 2 Хр. 
13, 17, Пс. 148. 12. В українській мові визначає жидівську 
дитину, взагалі дитину, а вже далі — полюбовника й пе¬ 
реносно — байстрюка. В „Месії Праведнім” Іоанникія Га- 
лятовського, Київ, 1669 р. вже маємо це слово: „Ваши 
жидове книги молодьім бахоромь читати забороняють” 
372. 

Бахус, -са — гр. і лат. бог вина та веселощів. Гр. 

ВаксЬоз, Вакх або Діонис, лат. ВасЬиз; звідси бакус — 
бенкет. 

Бахча, полов, бакца, перс, баг — сад, багча — садик, 
тур. багце, крим. тат. бахча — город з кавунами й диня¬ 

ми, укр. баштан, рос. бахча. Дм. 527. 

Бац! — звуконаслід. удару (праслово); також: бах! 
пах! хлоп! Подвоєна форма: бабац! звідси бабацнути. 

Бацила — хворобоносна бактерія, з лат. ЬасіПит — 

паличка. Див, бактерія. 

Бач — це скорочена форма від бачиш, яку маємо 
вже в Крехівськім Апостолі 1560-их років: бачгь, што ма¬ 
сть чинити 124. Може скорочуватись і в саме „ба : ба 
який! Чи ти ба (бачиш)! Ото ба! Замість ,,бач” може 
бути й повна форма, напр. у Шевченка: Карамзина, ба¬ 
чиш, прочитали 164. Нічого, бачиш, взяти 171. Пор. хоч, 
не хоч. Початкове б може відпадати тільки в „ач який!” 

Лекс. 1627 р. 18: бач. 

Бачити —- синонім староукраїнського слова „видіти”, 

ст. сл. видати, рос. видеть, поль. ^ісігіес; поль. Ьасгус 
означає уважати на що; відси Ьасхпозс — позір. 

Лекс. 1627 р. 22: „Видати остро — бачити бьістро”. 

Бачити — давнє видіти, обачний — бережний, не¬ 
обачний — необережний, вибачливий, вибачний — хто 
прощає, недобачати — трохи не бачити, побачити — дав¬ 

нє увидіти, пробачити — простити. 

Бачити — дуже поширене в українській мові сло¬ 
во: бач, ба, ач, бачний, бачність, ви-, на-, по-, про-, до-, 
за-бачити і т. ін., відоме в нас здавна. Напр. Крехівський 
Апостол 1560-их років знає його вже часто як звичайне 
собі слово, а це показує, що воно поширилося в нас за¬ 
довго перед ХУІ-м віком. В нашій актовій мові початку 
XVI ст. цс слово так само добре знане зо всіма своїми 
розгалуженнями: бачення, мати на баченні, бачити, ба¬ 
чу чи на, бачитися, бачний, бачность і т.п. Певне від нас 
до поляків перейшло, бо в польській мові воно менше 
поширене. Походження докладно не вияснене, але ско¬ 
ріше воно одного кореня з око, очі; коли б „баки” ви¬ 
значало очі, тоді походження „бачити” було б зовсім 
ясне. Е. Вегпескег, “ЗІашізсЬез е1уто1о§ізсЬез МГбгїегЬисЬ” 

1913 р. на ст. 23-24 намагається вивести „бачити” від 
неіснуючого „ачити”, від „око”, але коли від „око”, то 
чому скрізь у словах групи „бачити” (за Бернекером 
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б-ачити з об-ачити) маємо а наголошене, а не о? Почат¬ 
кове б тут безумовно не з об-. Пояснення Бернекера сум¬ 
нівне. — Пробачити чи перебачити — перше значило „пе- 
реочити”, недоглядіти, а вже дальше значення — прос¬ 

тити, забути. 

Бачити, ст. сл. видіти, біл. бачьіць, п. Ьасгус. Брюк- 
нер виводить від *Ьакі — ока, очі. Пор. забивати баки — 
туманити, затемняти справу. Корінь бач- дуже рясний 
в укр. мові: побачити, до побачення, пробачити (не по¬ 
бачити) — простити, вибачливий — хто вибачає, недо¬ 

бачити. Лексикон 1627 р. ст. 22, видіти — бачити. В 
Крехів. Ап. 1560-х років слово ,,бачити” вжите д. багато 
разів; також обачити, бачність; тут бачити — ст. сл. ви¬ 
дати; давнє блюдите перекладене „бачте”. 324. 551. 

Бачмаги — рід взуття, з татар, „пасмаге” — сандали; 
польське Ьас2та£а. 

Башибузук, з тюрк. Баз — голова, Ьихик зіпсутий; 
міси, башибожук. Слово прийшло з Турції, де нерегуляр¬ 
ні війська наводили жах па мешканців. Дм. 528. 

Башибузук — назва колишнього нерегулярного 
турецького пішого війська. Вояків набирали з хоробрих 
племен в Албанії, Малій Азії й інш. місцях. Башибузукам 
не платили, а тому вони самі шукали собі заплати серед 
мирного населення, жорстоко його грабуючи й напас- 
туючи. Під час російсько-турецької війни 1877-1878 р. 

й українці познайомилися з блишбузуками, і занесли 
цю назву в Україну, де башнбузуком ще й тепер назива¬ 
ють жорстокого насильника, шибеника, паливоду, прой¬ 
дисвіта. В Галичині писали „башибожук”, у В. Україні 
„башибузук”. 

Башка — в укр. з рос. башка — голова, особливо 
нерозумна. Тюрк, баш — голова, від цього давальний 
башка. Дм. 493. 

„Башка т и”! — вираз зневажливого окреслення лю¬ 
дини, яку вважають за „тупоголову”. 

Башлик, -ка — довге покривало голови чи заду шиї, 
з тур. башлик —- покривало голови — (баш — голова), 
('корон ут і «гя п 111 зі 11 к. Прийшло головно з Кавказу. 71м. 528. 

Башта, з іт. Ьазііи через пм. ІЗазІеі вежа. Дайме 

вежа і віжа. 

Башта — вежа, столпь. Син. 4. 

Баштан — поле, на якому посаджені кавуни, дині, 
огірки. З татар, бастан — кусок поля, город. Слово роз¬ 
винене: баштанник, баштанниця, баштанний і ін. Див. бах- 
ча. 

Баюра — калюжа, ст. сл. лужа, рос. лужа, поль. ка- 
Іига. 

Лекс. 1627. 229: Став, баюрк, озеро. 
Баюра або зтіюь водь — сонмь водь. Син. 4. 

Баядерка — танцівниці і співачки при храмах в Ін¬ 
дії, з португ. Ьаііайеіга — танцівниця. 

Баяти, арх, — давній синонім слова говорити; ст. сл. 
баяти; пор. чеське Ья^еїі — гуторити, балакати; суч. укр. 
баїти — розповсюджувати те, що є видумкою. 

О баяні є — від баяти, говорити, наговір від вол¬ 
хва. „Бісовская обаянія” (Алф. 72). Алфавит л. 249: 
„О б а я н і є — чародіяніє, еже бісовскимь злохитрв- 
ствомь яству или питає наговаривая, человікомь смерть 
творить”. Алф. 2566: „Обаятель—- заклинатель”. У Срезн. 
11. 499: „Обаяніє — волхвованіє, чародійство”. 

Бгати — м’яти; „бгати коровай” — місити тісто на 
коровай. 

І. Нечуй-Л.: Молодиці розпочали бгати коровай. III. 
Бджола, ст. сл. пьчела, бьчела, або пчела, бчела. 

Робоча як бджола, Ном. № 4562. 
Бе, бека — все бридке в дит. мові. 
Бе! -— вигук обридження (праслово) — фе! Звідси 

в дитячій мові бека, беця — все погане, бецяти. 

Бе! — звуконасл. голосу барана, праслово. Подвоєна 
форма: бебе! Звідси: бекати, бебекати, бейкати. 

Бебехи — внутренності, подушки. Напр.: А сто дідь¬ 
ків у твої бебехи. Часте слово, походить із сучасного 
єврейського ЬеЬесЬез — внутренності; д. є. мова цього 
слова не знає. 

Бев! бов! — звуконасл. дзвону (прасл.). Подвійна фор¬ 
ма бебев! Звідси бевкати, бовкати, бебевкати. 

Бегемот, -та — найбільший звір, гіпопотам. З гебр. 
УеЬетаЬ, в Кн. Йова 40. 15: „Ніппе па’ УеЬетоі — Ось 
но бегемот”. 

Гебр. уеЬетоІ — це множина (ознакою -оі) від ол¬ 
ії шш уеЬешаЬ. Гебрейське від єгипетського реЬешоиі — 
водяний бик. Греки переклали це в Біблії як Ьірророіа- 
тоз — річний (нільський) кінь. 
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Бегемот, д. є. ЬеЬешаЬ — худоба, скотина, множи¬ 
на ЬеЬетоІ — „худоби”. Множ. ЬеЬетої: неправильно взя¬ 
та за велику худобу; так звуть і гіппопотама. Пор. Пр. 
12. 10: „Знає праведник душу (бажання) худоби своєї 
(ЬеЬетеІо). 

Бедекер, -ра — путівник для подорожніх. За назвою 
путівників, що їх видавав німець Ваесіескег. 

Бедлам, -му — Дім для божевільних, з англ. Ьесіїат. 
Бедро — із ст. слов. бедро, рос. бедро, чеське Ьесіго, 

поль. Ьіосіго. 

„Бедро — бок”. Лекс. 1627 р. 2. 

Бедра — лядвія, чресла. Син. 4. 
Лекс. 1627. 306: Чресла — боки, бедра. 
Лекс. 1596. 36: Бедробок. 
Лекс. 1596. 336: Чресло — бок, бедро, чресло. 

Бедуїни — араби кочівники, з араб. 

Без — із ст. сл. без і бес; слово всеслов. Старше 
значення „назовні”, пор. санскр. ЬаЬіз — назовні. Див. 
бесіда. 

Без- надає слову, до якого приєднується, протилеж¬ 
ного значення, як і не. Таке значення має гр. а-, тому йо¬ 
го при перекладі Біблії на ст. сл. мову переклали через 
без чи бес-: безбрачбігь, бесплодбігь. 

Без — заперечливий прийменник при прикметниках 
завжди формально підкреслює заперечливе значення зміс¬ 
ту слова, пор. толковий — безтолковий, корисний — без¬ 
корисний і багато інших. Це значення без- рівняється 
не-. Коли наголос па кінці слова, то з без- він переходить 
на корінь: цінний — безцінний. Див. не-. 

Цей прийменник в ролі приставки зміняє значення 
кореня на протилежний: безсмертний — вічний, безкарно 
— не покаравши. Те саме, що й приставка не-. 

Це приставка повного заперечення чи відсутносте 
чого: безлад, безкостий, безконечно і десятки таких ін¬ 
ших, — усі ці слова, хоч вони часто спільнослов’янські, 
ясно виказують свій зміст, своє значення. Мова грецька 
для повного заперечення вживає а- (перед приголос¬ 
ними) або ап- (перед голосними). Слів на а- чи ап- в гр. 
мові багато, і ці слова, головно при перекладі Біблії та 
Богослужень, скалькували через приставкове без-. Ст. сл. 

без-, безь-, бес-, — слова з таким без- дуже часто кальки 
з грецького. 

Без в ст. сл. звичайно без, а не безь. 
Без з родовим: 
Слово о п. І. 1187 р.: Бес щитовь. 27. 
Без- приставка іменникова та прикметникова (при¬ 

слівникова), звичайно ясно окреслює значення слова, за¬ 
перечуючи значення кореня, як і приставки не-, напр. 
безжурність, беззвучний, беззвучно. 

Безт> — кромк. Син. 4. 
Безбожньїй — беззаконника. Син. 4. 

Безбожность — беззаконіє. Син. 4. 

Безводний — сухий, без води, безводний. 
Слово о п. І. 1187 р.: Вв полк безводнк. 39. 
Безвстьідньїй — мкдноличен'ь, безстуденв. Син. 4. 
Без, безу — квітки на безу, на безі, мн. бези, безів. 

В З.У. без, бзу, на бзу, мн. бзи. Кидає мовчаливі тіни на 
бзи, Б. Леп. З гл.95. Мсц. буз, звідки бузина. Слов. і чесь¬ 
ке Ьег. Слово праслов’янське. 

Бездна — така велика порожнява в землі, що є „без 
дна”; провалля, прірва, пропасть. 

Лекс. 1596. 4: Бездна — пропасть. 
Бездомок, -мка —- хто хати не має. 
„Безкровний - бездомок”. Лекс. 1627 р. 3. 
Бездомоісь •—* безкровньїй. Син. 4. 
Безженещь — холостьій. Син. 3. 
Беззаконня — безправ’я, ст. сл. беззаконіє. Ст. сл. 

безаконьник'ь -— злочинець, ст. сл. безаконьнв — без¬ 
правний. 

Безладність —- ст. сл. бесчиньство (ст. сл. чинт> — по¬ 
рядок, лад). 

Безмін — вага, з тюрк, базман (через народню ети¬ 

мологію поєднано з міною). 
Безмов’я, ст. сл. безмолівіє — мовчанка, спокій. 

Безнастанно, мсц. — калька з нм. оЬпе Ііпіегіазз; літ. 
без перестанку, постійно, невпйнно. 

Безодня, ст. сл. безд'ьна — що дна не має, щось 
дуже глибоке. 

Безодня метафізично — гріховна безодня. 
„Бездна, образнк — настоящеє житіє”. Лекс. 1627 

р. 362. 
Безодня — бездна. Син. 5. 
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„Бездна — безодня,, пропасть, глибокость, мноз- 
ство многоє вод, окнина”. Лекс. 1627 р. 3. 

Безперестанку — постійно, без перерви; ст. сл. не- 
престанно. 

Молитва безперестанку діялася. Катих. 1645 р. 426. 
Безперестани тебе споминаю в молитвах моих, 

Кр. Ап. 1560 р. 521. Безперестанку (ц. сл. непрестанно) 
молі/гесн, Крех. Ап. 1560 р. 494. 

Безпечність -- такий стан (кого або чого), в якому 
немає загрози. 

Лекс. 1627. 275: Утвержденіє — безпечность. 
Безпечность — изв'Ьство, дерзновеніє. Син. 5. Безпеч- 

но-изв'Ьстно, дерзостн'Ь, дерзновенно, дерзко, Син. 5. 
Безпечность вт> здоровю, Кр. Ап. 1560 р. 145. 

Мир и безпечность, там само 492. Безпечне мешкал у вас, 
там с. 358. 

Безпочатковий —• ст. сл. безначальна, вічний. 
Безправ’я див. беззаконня. 

Безпризорники чи безпризорні діти — діти-сироти 
в СССР, що не мали ні батька, ні матері, і спочатку були 
без догляду. Такими дітьми свого часу був переповнений 
ввесь СССР. Арх. безпризорний — безпритульний. 

Безрога див. свиня. 
Безум’я, ст. сл. безуміє, без ума — нерозум, безглуз¬ 

дя, глупство, глупота. Безумний, ст. сл. безумьнь. 
Безчестіє, арх. Лексикою 1627 р. перекладає): зел- 

живость, сромота. І дає приклада на безчестя: „Безчестіє 
єсть словесну молчати, о их же потреба єсть глаголати”. 

И суча гній укр. мові „Ґмлчч есті іти” кого означає очор- 
п юна ти, знеславлювати. 

Безчисленний, ст. сл. безчисльн'ь (без числа) — дуже 
численний. 

Безцінний — дуже цінний. 
Напис на Хресті 1161 р.: Чьстноє ДрФво, бесцФньно 

єсть. 
Бей, бея — тур. князь, дворянин, пан. Дм. 528. 
Бей — з тур. З XIX в. це титул старших офіцерів 

і урядників. 

Бек — тюрк, князь, пан. те саме, що бей. Дм. 529. 

(Є й турецьке прізвище „Бек”). 
Бекеша — верхня одежа, з угор. Ьекез. 

Бекон, -ну — тонко порізана свинина, анг. Ьасоп. 

Белебень, -бня — повищена відкрита місцевість. Чи 
не звуконасл. слово, — тут же вітри шугають. Наголос 
некінцевий вказує, що слово не тюркське. 

ХРВ. 13: Якраз на край села, на белебні, стояла собі 
осторонь чиясь сирітська пустка. 

Беліал див. велійяал. 

Белетристика — художні твори, писані прозою, яапр. 
оповідання, повісті, романи. З фр. Ьеііез Іеіігез: художня 
література. Белетрист — письменник, що пише ху¬ 
дожні твори. 

Белькати, белькотіти, белькання, белькотання, бель- 
кіт — неясне говоріння, лепет. Праслово, його основа 
бьльк-. 

Белькотати — нечітко артикулювати звуки. 

Белкотливьій або гастнуючійся — медленоязьічньїй, 

косноглаголивьій й лроч. Син. 7. 

Белькотіти — невиразно говорити, слово звуконасл. 

Бельмес див. балбес. 
Бемоль, -ля — музич, значок пониження на півтону; 

іт. Ьешоїіе, фр. Ьетоі. 
Бенедиктйнці — монахи катол. ордену (чину) Бене- 

дикта Нурсійського, заснованого в VI ст. в Монтекассіно 
в Італії. 

Бенефіс, -су — театральна вистава, з якої прибуток 
призначений для актора-ювілята; з фр. Ьепеіісе — користь, 

прибуток. 
Бені, Бень див. Веніямин. 
Бенкарт, арх. — прелюбодФйчиїїгь, рабичищ'ь, блядь. 

Син. 6. 
Бенкет, бенкету, — урочисте прийняття, фр. Ьапдиеі, 

р. банкет. Бенкети великі, Думи 130. Англ. Ьагщиеі (бен¬ 
кет), п. Ьапкіеі. 

Бенкет див. Лукуллів. 
Лекс. 1627. 05: Учрежденіє — банкет. 
Бануар, -ру — долішній ряд театральних лож, з фр. 

Ьаі§поіге. 
Бенькарт, в З.У. з п. — байстрюк. 
Вільде II. 87: Вона залишиться з купою бенькартів. 

Бер! бер-бер! — нагінка на овець. 

Бербенйця — бочечка, барильце, з угорського Ьег- 

Ьепсе чи з рум. ЬегЬіпіа. 
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Бербенйчка — барилка, слово часте на Гуцульщинї: 
кадочка на сир, масло. Див. бербсниця. 

Вільде І. 572: За якийсь час Онуфрій уніс бербеничку 
липового меду. 

Бервінок див. барвінок. 

Бергамот — сорт доброї груші. З тур. „бег армуд -у” 
княжа груша. 

Берсвно, ст. сл. брьвьио — колода, брус. Слово часте 
в З.У. 

Бервсно — бервно, Син. 5. 

Берег —- із ст. сл. бр'Ьгь, арх. брегь. 
Слово о п. І. 1187 р.: На березі) бметрой Каяльї. 
Берегь — брегТ). Син. 5. 
Слово о п. І. 1187 р.: Немизі кровави брезк. 36. 
Слово о п. І. 1187 р.: В'ьспкша на брезк. 25. 
Берегтй — пильнувати чого; також сторожити чого. 
Берегти, -ся, обережний, обережно. 

Лекс. 1596. 4: Брегу — стерегу. Бреженіє — стере- 
женье. 

Бережйна — трава (на сіно) на березі ріки. 

Березень, березня; місцеве З.У. март або березіль, 
березоля. Вдавнину казали бркзьнь і березолю, 
і обидві ці -назви означали лат. Магііиз. 

,,На Поділлю іноді бува дуже рання весна, хоч ма¬ 
рень свого ніколи не дарує. Проте іноді ще перед палю- 
тим і сніг розтає, і все. А в марці завсігди вже береза 
зовсім зелена, — тим то його і прозвали березоль”, Свидн. 
90. 

Як январ звуть січень, то февраль лютьій. А як той 
лютий, то февраль —* палютий, Свидн. 96. 

„Березова каша” — биття різками. По давніх укра¬ 
їнських братських школах ХУІ-ХУІІ-ХУІІІ вв. звичайно 
учнів карали тим, що били березовими чи іншими різка¬ 
ми. .Учні звали це „березова каша”. 

І. Нечуй-Л.: Учитель задавав нам часто березової ка¬ 
ші. III. 41. 

Беременна, арх. — вагітна; місцеве в Галичині: жінка 
,.в тяжі” — з польського \у сіагу. 

Нагле прийде, яко боль невкстьі беременноє (ц. сл. 
во чревк имущей), Крех. Ап. 1560 р. 492. 

Берест, -та або береста — назва дерева, берестовий, 
берестяний. Ст. сл. брізегь, слово всеслов’янське. — На 
Русі на „бересті” (берестовій корі) писали в XI в. 

Беремся, арх. — зах. укр. давнє бркмя, беремя; літ. 

тягота, тягар.. 

Берйл — дорогоцінний камінь (з Індії) кольору мор¬ 
ської води; з гр. Ьегуїіоз, звідси лат. Ьегуїіиз. 

Кр. Ап. 1550 р. 659: Берилюс, ц. сл. вириллв. 

Берко, євр. ім’я, з нім. Ваг — ведмідь. 

Беркут — птах з роду орлів; слово походить із тюрк¬ 
ського „бурґут — биркут”, рід орла. Слова з тюркської 
мають наконечний наголос: беркут. Дм. 529. 

Берло, з поль. Ьегіо, а це з лат. £еги1а —- укр. літ. 
скіпетр, з гр. зкерігоп — жезл. 

Лекс. 1627. 455: Скипетр — лкека царская або берло. 

Берло — скипетрть, Син. 5. 

Бесаги — подвійні сакви через плечі, добре відомі 
південним слов’янам, з грецького Ьізаккі (подвійні сак¬ 

ви), лат. Ьізассіит. 
Лекс. 1627. 305: Шабелтас, бисага. 

Бесіда, арх. — розмова, гулянка, бесіда — альтанка, 
бесідник — розмовник, бесідниця, бесідувати — розмов¬ 

ляти. 
Слово всеслов’янське, ст. сл. бескда — слово, поука. 

Бернекер 52 (Пр. І. 25, Шан. Фр. 123) вияснюють із „без 
екда”, при тому „без” у первісному значенні „зовні”, а 
екда від екдкти, отже: безсіда — бесіда — сидіти назов¬ 
ні хати і розмовляти. 

Вільде: Аби я цієї, бесіди більше не чула 11. 24. Ли¬ 
ше сміється з такої дурної бесіди 65. 

Бесіда, давнє бескда, по пам’ятках відоме з ХІ-го ві¬ 
ку як — мова, промова. В З.У. це слово часте. Літ. бесі¬ 
да визначає ще й гулянку (бесіда): Я у беседі була, мед- 
горілку пила. (Пісня). 

Лекс. 1627 р. 47: „Гощеніе — учта зацная, знамени¬ 
тая бескда, банкет 

Лекс. 1627. 154: Пир-учта, бескда, колацкя. 
Бескда — бесіда, б. знаменитая — гощеніє. Син 5. 
Бескдьі гойньїи справовали жидове, забитьш оекрьі 

Богу чинили, Крех. Ап. 1560 р. 173, беседут, ст. 200. 
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Бесідник, давне бескдьниюь, по пам’ятках відоме з 
ХІІ-го в- в знач, промовець. Слово частіше в З.У., літ. 
частіше промовець. 

Бестія — звірина, з лат. Ьезііа. Б е с т а р і й — твір 
з описом звірів, лат. Ьезіагіиз — звіриний. 

Бестія — переносно: зла людина. 
Зльїи бестьш (ц. сл. звкрїє), Крех. Ап. 1560 р. 533, 

Махомет, таа бестня 632. 

Лекс. 1627. 203: Дичаю, бествюся, бествкю. 
Лекс. 1596. 5: Безсловесноє — бестія. 
Лекс. 1627. 450: Саламандра —* бестійка. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бестія, скотина. 
Безтвуюся — разсвкркпкваю, бествую, Син. 5. 
Бет — назва другої букви єврейського алфавіту. Ви¬ 

значає дім. 

з)Ьет или виє — дом або завстьіженя. Им*ї второї лі¬ 
терні єврсйского алеф виеу”, Лекс. 1627 р. 363. 

Бета — назва другої букви гр. азбуки. 
Бетон, -ну — суміш камінців з цементом, з фр. Ьеіоп 

(лат. Ьііитеп). 

Бешмет —■ каптан, з татар, бішмет — верхня одіж 
татарської бідноти. Дм. 529. 

Бештати — зах. укр., з угорського Ьезіа — лаяти. 
Би — частка при дієсловах умовности й інтенціональ- 

ности. 

Вільце І. 2/2: Вона воліла би зі всіх нас черниць поро¬ 
бити. 

Бидло, полонізм — назва худоби. Також згірдлива 
назва малоосвічених та бідних, з п. Ьусйо. 

Вільде І. 71: ,,Скоро, кажуть, будуть у Польщі до 
мужиків по-нашому говорити... Замість бидло будуть нас 
називати по українському . . . худобою”. 

Бьідло — скоть, говяда, Син. 12. Бьідля — говядо, 
Син 12. Бьідлячій — скотскій, говяжій 12. 

Бик, ст. сл. бьік; слово всеслов’янське; волів (скас- 
троилпих биків) також іноді називають биками. 

Лекс. 1627. 310: ГОнец — бьік молодйк, ярох и лют 
бьїк. Юпйца — теличка о трсх лТт. 

Бик. „Брати бика за роги” — починати справу з го¬ 
ловного. „Ловити бика за роги, а не за хвіст” — бути ре¬ 
алістом. 

Билйнка, ст. сл. бьіліє — травинка, зілля. 

Било, арх. — про нього Лекс. 1627 р. подає: „Било: 
молоток, которьім струньї натягают. И тьі ж б й л ц е або 
піорко, которьім на струнах брянкают. И дощка оголо¬ 
шення Молитв в Обителех й па иньїи потреби”. 

Бйнда — лента з нім. Віпсіе. Див. стрічка. 
Лекс. 1627 р. 39: „Корона, бйнда”. 
Биндюжник — хто возить вантажі; з нім. Ьіпсіеп — 

в’язати. 
Бинь! Бинь-бинь! — звуконасл. приманка корів, те¬ 

лят. Праслово. Звідси бйнькати. Бйня, мйня — ко¬ 
рова, теля в дитячій мові. 

Бир! бир-бир! — приманка овець. Звідси биркати. 
В дитячій мові биря — ягня, овечка. 

Бирка — овечка або шкурка з неї. Шапка бирка —■ 
овеча шапка. 

Бйрка — паличка, на якій нарізками (карбами) заз¬ 
начають неписьменні число чого, карбка. Ст. сл. і ст. укр. 
бирь — податок. Угорське Ьег — плата, утримання із сло¬ 

в’янського^). 
Бирки или льоси — жребія, Син. 6. 
Бесага (бйсага) — саква, а також мішок. 
Би сага — чпачн, ташва, капса, Син. 6. 
Бйскуп, -па, ст. сл. арх. бискоупт., під впливом за- 

хіднього Ьізкир, д. нім. Ьізко£, з гр. ерізкороз; див. Єпис¬ 

коп. 
Бистрий — прудкий, швидкий, меткий, спостережли¬ 

вий, кмітливий. 
„Бистра річка, хоч вона насправді ледве рухала¬ 

ся”. Вільде І. 46. 
Бистре око —- що сильно бачить. Лексикон 1627 р. 

ст. 22: Видкти остро — бачити бьістро. 
Лекс. 1627 р. 22: „Видіти остро — бачити бьістро”. 
Слово о п. І. 1187 р.: На брезк бьістрой Каяльї. 
Бйстрий — архаїзм в нашій мові, звичайно ско¬ 

рий. Напр. „бистре око — сильне око, сильно видюще. 
Це слово вживається не часто, частіш у виразах: бис¬ 

тра річка, бистра вода, бистрий на розум, у розумінні ско¬ 
рші, жвавий, слова бистрий вживається рідко. 

Бйстро —■ скоро, швидко, хутко, метко. 
Лекс. 1596: Видкти остро — смотрити бистро. 
Бистрость — острость, скорость, Син. 12. Бистрий 

— острьій, скорий, Син. 12. Бистрость розуму — бистро- 
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уміє, остроуміє, Син. 12. Бьістрого ока — бьістрозркниє, 
Син. 12. 

Бйтва — бій; ст. сл. витва, бой, брань, подвигь, рать, 
Сітт-т. 6. 

Бити, б'ю, ст. сл. бити, бью — бию. 
Бити по руках при складанні якої умови знане ще 

з Біблії; д. є. іакоа ка£ (чи ]'ас1) — бити долоню чи 
руку, пор. йов 17. 3. 

Б й т и й шлях — утоптана дорога або й кам’яна до¬ 
рога. Вільде І. 68: Кооперація битим шляхом поведе бід¬ 
няків до добробуту. В Галич, інародн. „цісарська дорога”. 

Битком — в зах. укр. говорах, напр.; „Битком наби¬ 
та саля”. 

Літ. цілком, зовсім, до країв, до берегів, по береги, по 
вінця. 

Битлйвий віл, битлива корова й іи., рос. бодливьій. 

Биць! биць-биць! бищобицю! - - звуконасл. приман¬ 
ка корів, телят, овечок. Б й ц я — в дитячій мові — ба¬ 
ран, цап, віл. 

Бйцьо — бичок в дит. мові. 
Бич, бича, ст. сл. бичь — батіг ш курний й. 
Крех. Ап. 1560 р.: Чи годится бити бичми 124. Би- 

чованя дознали 581. 
Бичн — жезль, Син. 6. 
„Бич Божий” — це гуни, які в V віці кинулися на 

готів і подалися далеко на Захід, і наводили страх на всю 
Европу. Тоді й називали гунів „Бичем Божим”. 

Бичок. „Казка про білого бичка” — безконечне опо¬ 

відання про що. 

Бичувати — бити бичем. 
Бичувати — це старод. наше слово, що тепер уже 

зовсім не відоме в східньоукраїнських говорах і придні¬ 
прянській літературі. Живе ще трохи в говорах західніх. 
„Мета” ч. 2, 1933 р. пише: „Бичують болем заведених 
мрій”. Словник Б. Грінченка в такім значенні не знає зо¬ 
всім цього слова, — на те вживається „батожити, лужи¬ 
ти, сікти” і тлі. Академічний словник живої мови не знає 
„бичувати” під „бить”, але подає його під бичевать”, 
певне тільки як слово західноукраїнське. Додам, що 
східноукраїнські говори дуже рідко знають слоно „бич”, 
тоді як західні знають його частенько. Ст. сл. бичь. Лек¬ 

сикон 1627 р. ст. 5 дає: „Бишася сь бичим до пролитя 
крове своєя (3 Цар. 18), отеюду бичоване”. 

Лекс. 1627. 277: Уязвляю -— еЬку, бичую. 
Біб —- ст. сл. боб'ь, слово загальнослов’янське, озна¬ 

чає один з родів стручкових рослин: уісіа £аЬа. 
„Дати бобу” — побити, набити. 
Вільде: Похвалився, що дає їм „доброго бобу” II. 273. 

Бібліограф, гр. ЬіЬ1іо@гарЬоз (ЬіЬІіоп — книжка, §га- 
рЬо —• пишу) — той, хто описує книжки. 

Бібліотека, гр. ЬіЬНоШеке (ЬіЬІіоп — книжка, іЬе від 
ШЬеші — кладу). Євр.-арам. Ьеі; зіГга]*а — книжний дім. 

Бібліотека *— це книгозбірня. 
„В своєй вівліоейці имяше в множествк книги”, Лекс. 

1627 р. 476. 

Біблія —* книги св. Письма, гр. ЬіЬІіа; гр. ЬіЬІіоп — 
книжка, книга, лист, збиток, ЬіЬІіоз — книга, список. 

„Вівлія Святая”, Лекс. 1627 р. 476. „Толкованіе имен 
вівлійньїх”, Лекс. 1627 р. 476. 

Біблія визначає „книги”, бо вона складається з ба¬ 
гатьох Книг. Гр. ЬіЬІоп — книга, ВіЬІіа — книги. Дов¬ 
гий час слова в однині „книга” зовсім не було, а була 
тільки множина книги, гр. ВіЬІіа, наше Біблія. 

Бібр, бобра, бобер, бобрик, бобричок, бобро, боб¬ 
ровий, ст. сл. бебрь, бьбр'ь, бобрт., — слово всеслов’ян¬ 
ське й індоевр. Пор. санскр. ЬаЬЬгиз — бурий, ЬЬаІІаз — 
медвідь, ст. герм. Ьего — медвідь. 

Бібула — промокальний папір, від лат. ЬіЬиІа (сЬаг- 

їа) — всосуюча, втягаюча в себе. На папірні готували 
папір, але забули додати клею, — і вийшов папір порис¬ 

тий. Випадком запримітили, що такий папір без клею 
легко втягає в себе вологу. Так постала в середині XIX 
ст. в Англії бібула, щоб витягувати чорнило. А до того 
часу на це вживали сухий пісок. 

Бібула — їв З.У. з п. ЬіЬиІа - нелегальні видання, 
летючки, прокламації. Вільде: Привіз я вам трохи бібу- 
ли II. 177. 

Біг — процес бігання живої істоти; ст. сл. бкпь. 
Скончил бЬг (ц. сл. теченіє) свой 70. Б'кгли (ц. сл. те- 

часте) єсте гаразд 419. 
Переносно — з польського: „з бігом часу” (г Ьіе^іеш 

сгази); в укр. м. — „з ходом часу”. 



Бігамія — двоєженство, двошлюбність. Лат. Ьі — 
двічі, гр. уатоз - - шлюб. 

Бігати — із ст. сл. бігати, рос. бегать, поль. Ьіе§ас. 
„Вибігати собі роботу” — набігатися в пошуках праці. 

Вуглець — б'Ьгун'ь, б'Ьгльїй, Син. 12. 

Бігме — легка божба: доправди, справді, дійсно, так. 
Ось в інтермедії Якова Гаватовича 1619 р. знаходи¬ 
мо „богме, бугме”. Часте слово в західньоукраїнських 
говорах, мало знане в східніх. Походження його темне. 

Ів. Франко: „Галицько-руські народні приповідки” 1901 р. 

ст. 36 подає, що „бігме” — мабуть скорочена- формула 
стародавньої присяги: Біг мене покарай, або Біг мені сві¬ 
док; пор. німецьке Веі СоД, сербське „Бога ми”. Можли¬ 
во ще, що це „Біг йме” мене, коли неправду кажу (пор. 
ходити-.ме з ходити йме). Словник Бориса Грінченка по 
дає тільки „бігматися” — божитися. 

Вільде 11. 63: Бігме, от забожилась, не може сказати. 
Вільде І. 383: Смішний ти, Бронку, бігме смішний. 

Бігти - • із ст. сл. б'і'.гти, рос. бежать, поль. Ьіес; в укр. 
говорах Галичини — бічи. 

Бігунка розвілвпевни шлунка; ст. сл. поиос-ь, рос. 
понос, поль. Ьісдипка; лат. сПаггЬса з гр. (ЗіаггЬеіа; сііа 
— через, гЬео — текти. 

Лекс. 1627. 238: Стужепіє чрева — бізгунка. 

Бігунка — стуженіє чрева. Син. 13. 

Біда, бідка — двоколісний візок, постало з латин¬ 
ського Ьі§а (з Ь^и§а, двокінка). Через те, що бідкою 
звичайно їздять бідніші люди, народня етимологія зв’я¬ 
зала її в нас із словом „біда — горе”. Ось приклад із 
співомовок: „Як ся біда розіграла, всі колеса поламала” 
(з Волині). 

Біда, ст. сл. б'Ьда — нужда, горе, нещастя, лихо. 
Слово о п. І. 1187 р.: Часто бфдьі страдаше. 37. 
Лекс. 1596. 36: Б-Ьда —- упадок, небезпечность, бфда. 
Бфда — напасть, искушеніє, увьі, горе, уф-ь, Син. 12. 

Бідолаха -— бідний у лахах, зложення— бід-о-лаха. 
Лахи — порвана одіж. 

Б. Грінченко: Бідолахи дожидалися, і щодня надія 
їх дурила II. 462. 

Бідон, -на, -- кухоль, глек, з фр. ЬіЗоп. 

Біженець, -нця — втікач; від ст. сл. бФжати — втікати. 
„Бї,жслец — бЬглець, б'Ьгун, збЬр. Лекс. 1627 р. 18. 

Бізнес, -су — з англ. Ьизіпезз — діло, зайняття, тор¬ 
гівля. Бізнесмен, -на — комерсант, торговець, ділок. 

Бік, боку — із ст. сл. бок-ь; синонімом його вже 
дуже рано стало ст. сл. слово страна (укр. сторона), і тому 
в болг. мові „страна” означає бік; у серб. м. „бок” і „стра¬ 
на” — це те саме; у поль. м. „Ьок” = „зітопа”. 

Лекс. 1596. 36: Бедро — бок. 
Лекс. 1627. 240: Судар при бедру — хустка при боку. 

Лекс. 1596. 336: Чресло — бок, бедро, чересло. 

Бокть — бедро, чресло Син. 8. 
„Біла ворона” кажемо на щось дуже рідкісне. Біла 

ворона буває, але дуже рідко. Вираз цей дуже старий, бо 
його вживав ще римський сатирик Ювенал (І-ІІ в. до Хр.), 
він писав: „Раб може стати царем, а полонений діжда¬ 
тися тріюмфу, але такий удачник буває рідше, як біла 
ворона”. 

Біла Церква — місто Білоцерківського району. Старо¬ 
давня назва, з XI ст. було Юр’їв (Юрьєв-ь). Ярослав Муд¬ 
рий на п. XI ст. поставив кілька міст-фортець для оборо¬ 
ни Києва від кочівників, і тому року 1032-го й м. Юр’їв. 
В Літописі воно згадується під 1162 р.: „Придоша полов- 
цьі к Юрьеву”. Він кілька разів був руйнуванні). Пізні¬ 
ше на його місці була поставлена Церква з білого бере¬ 
зового дерева, чому й звалася „біла Церква”, а по ній 
і саме- місто стало зватися Білою Церквою. 

Білая голова — жінка, з п. Ьіа1о§1о\уа (Ьіаіа §1о\уа). 
Крехів. Ап. 1560 р.: Молчанє — учтивость бФльїх-ь 

голові). 
Білий цар — російський цар. 
Білий — із ст. сл. б-Ьл-віи, рос. бельїй, поль. Ьіаіу. 
Білйло — все те, чим можна білити; ст. сл. біли¬ 

ло; це всеслов’янське слово, тільки в чеськ. і поль, мовах 
воно звучить ЬіеІісИо. 

Лекс. 1627. 458: Стибіє — бізлйло. 
Лекс. 1627. 428: Левкасіє — бклйло. 
Білйця — ще непострижена монахиня. Даль. І. 154: 

„Білець, білйця — мешканець манастиря, але ще не по¬ 
стрижений в монашество. Є й общини білиць у спільно- 
житствах, що зовсім не приймають монашого постригу”. 
Від „білий” — ясний своїм життям, духом. 

138 139 



Білка —- слово східньослов’янське, пор. срб. віевери- 
ца. чс. уеуегка, п. \уіе\уіогка, зах. укр. вивірка. 

Слово о п. І. 1187 р.: Ємляху дань по бізліз оть двора. 
„Біліяль, Веліар — преступник або апостата, безумен, 

отщепенець. Вск гркшниці. .. сьінове безаконника, білі- 
аля”. Лекс. 1627 р. 362. 

Білоголова, часте в З.У. слово — замужня жінка, з п. 
Ьіа1о£Іоу/а. Добре відоме в укр. літ. мові XVII ст. Назва 
від того, що замужні жінки покривали голову білою на¬ 
міткою, так ходили й укр. жінки. Б і л и ц я — іце непо- 
стрижепа монашка. Пор. каш. Ь]а1ка, її. Ьіаіесгка - жінка 
й ін. 

Лекс. 1627. 159: „Мальоване, яко собк приправуют 
бкльїи голови”. 

Білуга велика риба з білим черевом. Рос. „білу¬ 
гою ревіти”, цебто сильно ревіти, перенесене з білухи. 
Білуга не реве, реве білуха. 

Біля — прийм. з род. в.: при, коло, побіч. 
Біль, болю, ст. сл. боль — недуга. Звідси: больниця, 

боліти, болізнь, болячка. Лексикон 1627 р. ст. 14: „Б6- 
лезнь — болість, жаль, хороба”. 

Тот боль, Крех. Ап. 1560 рр. 628. 

Біль, болю чол. р., Лекс. 1627 р. 311: Дочасний 
боль. 

Боль большій бьіл. Катих. 1645 р. 236. 

Більйон, -ну — число, що пишеться 1 і 9 пулів, цебто 
1.000.000.000, тисяча мільйонів. Інша назва мільярд; фр. 
Ьііііоп. 

Більшовик, з рос. большевик (від большинство — 
більшість) — член тієї фракції лід проводом В. Леніна, 
яка постала 1900 р. внаслідок поділу російської партії со¬ 
ціал-демократій . Пізніше ,,большешіки” почали називати 

ь і н о к л ь, * к л я — прилад .з д Ь О X з о р О Ь И X с к е л ь, яки и 
побільшує предмети. Лат. Ьіпі два | оси їй.ч око, < |) р. 

Ьіпосіе. 
Бінт, бінта, з нм. Віпсіе, бінтувати з нм. Ьіпсіеп — об¬ 

в'язувати. В З.У. бандаж, бандажувати, п. Ьапсіаг, Ьапсіа- 
2од.'ас з фр. Ьапйа§е, Ьапсіег. В укр. мові також бинт. 

Біо- з гр. ЬІОЗ — життя. 
Біографія — життєпис, з гр. Ьіоз — життя + §гарЬо 

— ПИШУ. 

Біологія — вчення чи наука про життя живого орга¬ 
нізму, з гр. ЬІОЗ — ЖИТТЯ + І0£05 — слово, вчення. 

Біплан, -на — літак, що має дві несучі поверхні — од¬ 
на над одною. Лат. Ьі (2), ріапит — площина, фр. Ьіріап. 

Бір, бору — сосновий ліс; ст. сл. борь. рос. бор, 
поль. Ьбг. 

Лекс. 1627. 454: Сілуан — лкеньїй, боровьій. 
Звідси боровик — назва гриба, що росте в борах. 

Біржа —- дім, де збираються купці для обміркування 
торговельних справ. Слово походить від новолатинського 
Ьигза — шкіряний гаманець. Скоро й доми зборів стали 
зватися біржами. Пор. нім. Вбгзе, фр. Ьоигзе, італ. Ьогза. 
Є відомості, що правильні збори купців відбувалися в м. 
Брюгге в Бельгії в домі купця уап сіег Веига, на Його 
гербі був прибитий його знак — три гаманці, Ьоигзае. 
Звідси й постала назва для дому купців біржа. І Іор. бурса. 

Бірюза — дорогоцінний камінь голубого або зелен¬ 
куватого кольору. З перс, фіруза, піроза. Можливо, що 
слово до нас прийшло через мови тюркські. Дм. 556. 

Бірюк, -ка — відлюдок з тюрк, вовк, половецьке вовк. 

Дм. 529. 

Біс, біса — чорт, диявол, демон, злий дух; із ст. сл. 

бксь, рос. бес, поль. Ьіез (сЦаЬеІ). 
Лекс. 1596. 116: Дкмон — бке, чорт. 

Лекс. 1627. 158: Игриско и Бксйлищс тоє ж. 

Слово о п. Іг. 1187: Дкти бксови. 

Біс! — вдруге повторити! Вигук публіки в театрі чи 
на концерті. Лат. Ьіз — двічі. 

Біс — зам. сильно, дуже. Пор. до біса багатий. ,,До 
біса вродлива”. Вільдс І. 39. За стародавніми віруваннями 
5;б^г^'г'/гво. вроду й т. ін. Пор. чорт. 

Бісер ~~ скляні намистини, підроблений жемчуг. З 
араб. Ьизга, тюрк, буєра. Лексикон 1627 р. на ст. 5 дає: 
„Бйсер'ь: перла, жемчугь”. Ст. слов. бисерь, бисерньїй. 

„Бйсер -— перла, женчуг якоже бйсер (зложений) от 
молніа й водьі, тако и Христос от Божества й человкчес- 

тва”, Лекс. 1627 р. 5. 

„Бісів батько” — лайливий вираз. „Ах ти бісового 
батька вилупку!” 

140 
141 



„Бісова мати” — чистий вираз у солдат, мові. Кинь 
це к бісовій матері! 

Б. Грінченко: І бісового батька одурив би! II. 404. 
Бісквіт, -та — сорт печива, тістечко з яєць, борошна 

та цукру; з франц. Ьізсиіі; Ьіз — двічі -(- сиіі; -— спе¬ 
чений; нім. 2луіеЬаск: 2\уіє = гууеі — двічі + Ьаскеп — 
пекти. 

Біскуп, -па — назва катол. Єпископа. 

Бискупьі рьімскіи, Крех. Ап. 632. 

Біцепс, -са — двоглавий м’яз плеча, з лат. Ьісерз — 
двоголовий. 

Блават — польова голуба квітка -— в З.У. з поль. 
ЬІашаІ:, а це з нім. Ьіаи — голубий. В С.У. волошка. 

Благати -— сильно просити. Початкове значення слова 
„благо” було „добро, милосердя”, як для благий — доб¬ 
рий, милосердний. Так і постало наше таке часте „блага¬ 
ти” -- шукати в когось „блага” (добра) для себе, цебто 
сильно просити, вимолювати, робити кого „благим” для 
себе. Для способу постання слова пор. Молитва — моли¬ 
ти, просьба • просити. 

Господа Бога благають. Катих. 1645 р. 81. 
Лекс. 1627. 269: Умилосерджаю — благаю. 
Благаю — умилостивляю, умилосержаю, Син. 6. 

„БЛАГИЙ” — ЦЕ ТІЛЬКИ „ДОБРИЙ” 

Богословсько-мовний нарис 
ЗНАЧЕННЯ СЛОВА „БЛАГИЙ” 

Що значить слово „благий”? Питаня важливе, бо 
„Благий” — одна з головних ознак Божої якости. В су¬ 
часних перекладах Богослужбових Книг на українську мо¬ 

ву цс слово перекладають: 1. добрий, так робить біль¬ 

шість; 2. позоставляють без перекладу, і 3. перекладають 
словом „милосердний”. 

Проаналізуємо слово „благий” докладніше, вияснім 
його історичне й догматичне значення. 

Благий — добрий. Грецьке слово а§а1±юз дуже дав¬ 
нього походження, відоме вже в творах Гомера. Визначи¬ 
ло воно „хороший” в різних відношеннях, а тому заслу¬ 
говуючий поваги й подиву. А звідси пішло: активий, хо¬ 
робрий, сильний, а також —- шляхетний, благородний. 

Значення слова „аі'атос” розвивалося далі, і в Сокра- 
та. ГІлатона й Аристотеля цей прикметник помалу наби¬ 

рає нової ознаки, ознаки моралі й чесности, чого воно 
перед тим не мало1 

Переклад Старого Заповіту на грецьку мову десь по¬ 
ловини III віку до Різдва Христового остаточно надав сло¬ 
ву „агатос” високого морального значення, як „добрий”. 
Старозавітне гебрейське слово іоу, добрий, вироблялося 
довгими віками, набуло собі релігійного значення „доб¬ 
рий в основі своїй”, і його на грецьку мову переклали 
як а^аШоз, наше „добрий”, і цим надали йому остаточно 
великого й глибокого морально-релігійного значення: іс¬ 

тотно „добрий”. Це вже було нове значення, церковно- 
релігійне, —- істота Бога. 

Грецький Старий Заповіт ще за Мефодія їв IX в. був 
перекладений на старослов’янську мову, і гебрейське іоу, 

грецьке а§аЦіоз послідовно перекладено одним словом 
„благь” чи „благий” (наше добрий), ніколи іншим. І це 
слово „благий” набуло собі в нас релігійно-морального 
значення. 

Але слово „благий” рано стало в українській мові 
словом мало знаним, а тому в старослов’янських пам’ят¬ 
ках XI віку нерідко перекладається словом „добрь”2. А 
це сильний доказ, що „благий” — це добрий. 

Що слово „благий” визначає тільки „добрий”, ясно 
видно хоча б з оцих цитат зо Св. Письма: „Рабе благий 
і вірний” (Мт. 25. 21). „Іго Моє благо” (Мт. 11. ЗО). 
„Марія же благую часть ізбра” (Лк. 10. 42). „Даянія бла¬ 
га даяти” (Мт. 7. 11). 

Певно, довгими десятками цитат можна було б на¬ 
водити такі приклади. І в усіх них „благий” — це „доб¬ 
рий”. 

Значення слова „благий”, як добрий, дуже ясно вид¬ 
но в протиставленнях „благий” — „злий”. Напр.: „Сонце 
сіяєт на злия і благія” (Мт. 5. 45). „Тлят обичаї благі, 
бесіди злі” (1 кор. 15. 33). „Что благо іли зло” (Рим. 
9. 11). „Побіждай благим злоє” (Рим. 12. 21). „Не упо- 
добляйся злому, но благому” (3 Ів. 1. 11). „Діти не ба- 

1 Всю історію слова „агатос” у грецькій мові подає проф. Москов¬ 
ської Духовної Академії Ів. Корсунський у своїй докторській 
дисертації: „Перевод ДХХ”, 1898 р., ст. 467-469. 

2 Див. Проф. Огієнко: Старослов’янський словник. Див. його 
„Пам’ятки старо-слов’янської мови” 1929р ст. 435. 
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чать блага і зла” (Числа 14. 23). „Що належить у суботу, 
— благо творити чи зло творити” (Лук. 6. 9). 

Ось іще ясні приклади: „Всякоє даяніє благо” (Яків 
1. 17). „Да благо ті будеть” (Єф. 6. 3). „Христос — Архи- 
ерей грядущих благ” (Євр. 9. 11). „А мені бути близьким 
до Бога благо єсть” (Пс. 72. 28). „Благо єсть надіятися 
на Господа” (Пс. 117. 8). 

У всіх цих прикладах зовсім ясно видно, що „благий” 
— це тільки „добрий”, ніколи — „милосердний”. І так бу¬ 
ло в пас довгі віки. 

Словник Памви Беринди 1627 року правильно вияс¬ 
нює: „благій — добрий,благоє — доброє, благо — доб¬ 
ро, благовременно — в добрий час” і т. ін. 

Ніхто ніколи не перекладав слово „благий” яким ін¬ 
шим словом, а тільки — „добрий”. Про це свідчить дов- 

говікова українська література. 

В Євангелії Матвія читаємо 19. 16-17: „І підійшов до 
Ісуса багатий юнак, і до Нього сказав: „Учителю Благий 
(Добрий)... Він же йому відказав: „Чого звеш Мене Бла¬ 
гим (Добрим)? Ніхто не є Благий (Добрий), крім Бога 
Самого”. 

Це дуже важливе догматичне свідчення Самого Ісуса 
Христа: Сам тільки Бог „Благий”, цебто „Добрий”. А це 
ясно показує, що „Благість-Доброта” — це основна, по¬ 
стійна, вічна ознака Господа Бога. Якість передвічна до 
світу, до всіх людей, якість Отця-Батька до дітей Своїх. 
„Ьлагісті>-Добрість” просякає всю Істоту Божу. Яка це 
велична ознака, а для пас, грішних, яка вона радісна! 

Господь Бог „Благий” Добрий — це його істота ще 
з Старого Заповіту. Величний початок 117 Псалма вірш 
1 тому доказ: „Носій ІаЩоуаЬ, кі іоу, — Дякуйте Госпо- 
деві, бо Він Благий!” (Добрий). 

Господь має багато різних ознак, але головна з них 
у відношенні до всього створеного: „Добрий”. Це глибо¬ 
ка істотна ознака Творця до Свого творива. Ознака по¬ 

стійна, вічна, незмінна. 

Чи можна слово „Благий-Добрий” перекладати сло¬ 

вом „милосердний”? 
Ніколи не можна, бо „милосердний” — це тільки час¬ 

тина основного „Благий-Добрий”. Всі три Особи Св. Трой¬ 
ці „Благі-Добрі” і де в Св. Письмі або в Молитвах гово¬ 

риться про Божу Особу, — Отця, чи Сина, чи Духа Свя¬ 
того, — „Благий-Добрий”, там не можна перекладати це 
на „милосердний”. Не можна, бо це буде зменшення якос- 
ти Божої Істоти, зменшення якости основної, постійної, 
вічної. Це буде неправдиве розуміння Божої Істоти, це бу¬ 
де наш, хоч і невільний, прогріх супроти Бога. 

Звичайно, кожний „добрий” може бути й „милосерд¬ 
ним”, але не навпаки: не кожний „милосердний” буває 
постійно „добрим”. 

„Милосердний” — це часова якість, коли треба кому 
що простити. Це якість обмежена часом, простором, умо- 

винами. 

Слово „благий” вже в українських церковно-слов’ян¬ 
ських пам’ятках XI віку перекладається словом „добрий”. 

Безумовно тому, що вже тоді, в глибоку давнину його 
не всі належно розуміли.3 А може й тому, що в україн¬ 

ській мові вже тоді „благий” мало й протилежне значення, 

як і в сучасній живій нашій мові. 
Ось Лексикон славеноросскій 1627 року Памви Берин¬ 

ди, і в нім під словом „благо” читаємо таке пояснення: 
„Благо в росской мовк значит: не гараздь, мдле, не¬ 
добре, уломне, зимно, лкниво, гнюсне, не охотне, блкдо, 
синє що трупкю фарбу маєт”. 

Звернімось до Словника сучасної живої української 
мови за редакцією Б. Грінченка. У томі І на ст. 112 чи¬ 
таємо: „Благий: 2. Плохой (цебто кепський), напр.: 
Коли хліб благий, то його не жнуть, а косять. 3. Ветхій 
(цебто давній), напр.: Благенькі сорочки, драночки. 4. Н е- 
м о щп и ії, слабий. Віз у його благенький”. 

Отже, „благий” в українській мові часто визначає як¬ 
раз протилежне слову „добрий”, а тому його ніяк не мож¬ 
на позоставляти неперекладеним. 

Не можна так позоставляти, бо воно викличе зовсім 
іншу думку в читача, протилежну до правдивої. 

Треба конче перекласти на „добрий”, і тільки на „доб¬ 

рий”. 
Зазначу тут, що і в мові польській слово „благі” ви¬ 

значає „лихий”, як це подає Ол. Брюкнер у своєму Ети¬ 
мологічному словникові 1926 р. на ст. ЗО. 

3 Див. Проф. Ів. Огієнко: Пам’ятки старо-слов’янської мови 
Х-ХІ ст.” 1929 р. ст. 435. 
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„Благий” — це в слов’янських мовах відоме з давнього 
часу праслово. Його первісне значення встановити труд¬ 
но, бо воно здавна відоме з двома протилежними значен¬ 

нями: літературним і народнім. Літературне значення сло¬ 
ва „благий” поширене в нас через Церкву й церковну 
літературу й визначає: добрий, милосердний, і це значен¬ 
ня запанувало. В цьому значенні „благий” — грецьке 
адаШоз: добрий, найбільше добрий. Тільки Бог Добрий 
(А^аШоз). Матвія 19. 17. 

Але тому, що „благий” було епітетом для всяких юро¬ 
дивих, придуркуватих і т.п., то може через це виробилося 
й протилежне значення його, вже народне, — повільний, 
в’ялий, сонливий, лінивий, неохайний, боязливий, придур¬ 
куватий; таке значення відоме мовам: українській, росій¬ 
ській, білоруській, польській і ін., і це було значення на¬ 
родне цього слова. Таке саме значення має й грецьке Ьіах. 
Значення „благий”, яко убогий, маловартий, старенький, 
немічний, слабий залишилося в українській мові ще й досі. 
У Беринди па ст. 5 знаходимо таке: „Благо: Коли 
пишеться без титли, в росской (українській) мові зна¬ 

чить: не гаразд, недобре, мдле, уломне, зимно, ліниво, 
не охотне, блідо”. А благій (з титлом) — добрий. 

В Словнику Б. Грінченка знаходимо на це такі при¬ 
клади: Коли хліб благий, то його не жнуть, а косять. Бла¬ 
генькі сорочечки. Віз у його благенький. Із таким значен¬ 
ням ужив слова „благий” і Т. Шевченко в своїм „Неволь- 
нику” 1845 р. ст. 148: 

З ким дожить, 
Добути віку-вікового? 
Згадав Степана молодого. 
Згадав свої благі літа, 
Згадав та й заплакав 
Багатий сивий сирота . .. 

Видавець творів Т. Шевченка, В. Сімович, не зро¬ 
зумів цього старого значення і дав до слова „благий” не¬ 
правдиве пояснення: „щасливі (блаженні)”. Тут не про 
щасливі літа мова, а про літа старечі, немічні, слабі. Таке 
саме народне значення „благий” сильно поширене і в мо¬ 
вах польській, а особливо в російській. Уже в подорожі 
Афанасія Никитина 1466-1472 р. читаємо: Благій слони, 
в розумінні навіжений. Словник П. Беренди 1627 р. зовсім 

влучно розрізняє ці два значення слова „благий”: коли 
добрий, пишеться скорочено з титлою (бо так пишуть зви¬ 
чайно ймення Святі, пошіпа заега), а про друге читаємо: 
„благо — ґдьі пишеться без титльї, в росской (україн¬ 
ській) мові значить: не гаразде, мдле, недобре, уломне, 
зимно, ліниво, гнюсне, не охотне блідо, сине, що тру- 
пію фарбу маєт”. — Що це народне значення дуже давнє, 
на те вказує й литовське Ьіо^аз — слабий, дурний. 

Благий — старий, тонкий, маловартий. Вільде: 
Йшлося про таку благоньку річ, щоб на зборах прийняти 
(інші резолюції) II. 175. 

Лекс. 1596. 46: Благій — добрьій. Благость — доброть. 
„Благій — добрьій”. Лекс. 1627 р. 5. 
„Благій, благо — в росской мові значит: не га¬ 

разд, мдле, недобре, зимне, ліниво, не охотне, блідо, 
сине, що трупію фарбу маєт”. Лекс. 1627 р. 56. 

Благо арх., ст. сл. благо — добро, благоволеніє -— 
уподобання, ласка, благоволйти — уподобати, добре зи¬ 

чити. 
Старе східньослов’янське „болого” (замість „благо”) 

означає добро. 
Слово о п. І. 1187 р.: А древо не бологом листвиє 

ерони. 32. 
Благо — в складених словах частей звичайно всі вони 

кальки з гр. 
Напр., благословляти —• говорити благе (добре) сло¬ 

во. Благословення — прикликання на кого благого (доб¬ 

рого) слова. 
Благовісник — проповідник Науки Христової, цебто 

Євангелії чи Благовісти. 
Лекс. 1596. 126: Євангелист — Благовістник. 
Благовісти, ст. сл. благовістіє або Євангеліє. Бла¬ 

говістити, ст. сл. благовістити — подавати добру 
звістку, проповідувати Слово Боже. 

„Благовістіє — добрая повість, или новина”, Лекс. 

1627 р. 0. 
Лекс. 1596. 126: Євангеліє — благовістіє. 
„Благоволеніє — уподобаньє, доложеньє, добрая во¬ 

ля”. Лекс. 1627 р. 6 
Лекс. 1627. 26: Благоволеніє — добрая воля. 
Благовоління — добра воля. 
Лекс. 1627. 264: Угожденіє — оказаньє доброи волі. 
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Благоговіння, арх. — ст. сл. благоговійне — послух, 
страх, побожність. 

„Благогов'Ьніє— пріязнь, чистость, боязнь, обачность, 
побожность”. Лскс. 1627 р. 6. 

Благодать, ст. сл. Благодать (старіша форма — бла¬ 
годать), — Ласка Божа, Дар Духа Святого, гр. сЬагіз, 
лат. £га£іа. Благодатний, ст. сл. благодатьнь — пов¬ 
ний Ласки Божої. 

„Благодать — ласка”, Лекс. 1627 р. 7. 
Лекс. 1596. 26: Благодать — ласка. 
Благоденствувати — добре (щасливо) жити. 
Лскс. 1596. 46: Благоденствую — щаститмися. 
Благоління, арх. — пристойність, чеснотність. 
„Благоліпне —- оздоба, ліиюта, окраса, краса, при 

стойпость”. Лскс. 1627 р. 8. 
Благообразний, арх. — чеснотний. 
„Ьлагоббразмьій — учтивий, обьічайиьій, статечньїй, 

побажаньїй”, Лскс. 1627 р. 8. 

Благополуччя, арх., — стан людини, якій щастить у 
житті; з ц. сл. благополучіє, калька з гр. 

Благополуччя Священиків і їх родин, Вільде І. 38. 
Благословенний — щасливий завдяки словам ласки 

від Бога. 

Лекс. 1627. 467: Филікс, Фелікс — щасливий фортун- 
ньій. благословенний 

Благословення, ст. сл. Благословеніє —* говорити доб¬ 
ре слово, подавати Слова Ласки від Бога (Благословеніє 
Господнє). 

Благословенний — славний, прославлений, ст. 
сл. благословень. 

Ь л а г о с л о в п т п похвалити, прославляти, почи¬ 
нати. 

Лекс. 1627 р. 354: „Благословенство — або щасли- 
вость, щастьє, фортуна”. 

Благословення. Цс слово йде з Біблії; д. євр. ЬгсЬ 
бажати, говорити добре; ЬагасЬ поблагословити, Ьа- 

гисії — благословенний, ЬегесЬа — благословення. „Бла¬ 
гословити” благо слбнити (говорити), гр. еиіо^еіп, лат. 
Ьепесіісеге, бажати добра. Бог благословляє людину, цебто 
прирікає їй добро. Людина благословляє Бога — хвалить 
Його. Людина людину благословляє — зичить їй добра. 
В Біблії людина взагалі часто благословляє (хвалить) Бо¬ 

га, пор. Пс. 16. 7, 1 Хр. 29. Ю. 15, 1 Сам. 25. 14 і т. ін. 
Благословення часто визначає подарунок, пор. 1 Сам. 

25. 27, ЗО. 26, 2 Цар. 5. 15. 

Благословлятися на світ — тільки но сонце починає 
сходити, частий народній вираз. Вираз дуже старий; це 
божок благословляє, щоб сходило сонце. Тут світ — світ¬ 
ло. „Уставав — тільки що на світ благословлялося”. ХРВ 
64 П. Мрн. Це вираз дохристиянського часу. 

Благословляю — словами бажаю кому добра. 
„Благословляю — добре мовлю, хвалю, вьіславляю, 

добре кажу, Лекс. 1627 р. 9. 

Благотворення, ст. сл. благотворениє — чинення доб¬ 
ра. Благотворити, арх. -— чинити добро. 

Благочестивий в Україні — православний, Благочес¬ 
тива Віра — Православна Віра. 

В Словнику Б. Грнічеика: „благочестивий” - це „пра¬ 

вославний”. 
„Благочестивого Пана веодора Балабана”, Лекс. 1627 

р. 476. 
„Благочестйвьій — побожний”, Лекс. 1627 р. 11. 
В А. Свидн. 39: „Як же воно так, що благочестивий 

панотець побіг до католика?” 

„Благочестйвий” має цікаву й довгу, і дуже тяжку 
в нашому житті історію. Воно — дослівний переклад грець¬ 

кого слова еизеЬез. Грецьке ЕизеЬеіа — наше „Благочес¬ 
тя”. „Благочестивий” говорилося про того, хто ревно й 
правдиво виконував Заповіді своєї Віри, а власне — Віри 
Православної. Це більше, як „побожний”, це просто — 

православний. 
Слово „благочестивий” відоме ще з євангельської мо¬ 

ви, в якій визначає: „істинно почитаючи Бога” (пор. Лу¬ 
ки 2. 25). А „Благочестя” — це „істинне почитання Бога” 
(пор. Діяння 3. 12, 2 Петра 3. 11 і ін.). Цебто — Право- 

славіє. 
37 Апостольське Правило наказує Соборові Єписко¬ 

пів „радити про Догмати Благочестя”. Тут ясно, що Бла¬ 
гочестя — цс Православіє. 

І таке розуміння цього важливого слова подають со¬ 
лідні джерела. Наприклад „Словарь церковнословянскаго 
и русекаго язьїка” 1847-го року, видання російської Ака¬ 
демії Наук, т. І, ст. 59 вияснює: „Б л а г о ч е с т в ьі й”, — 
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истинно почитающій Бога”. А „Благочестіє” — ис- 
тинное почитаніс Бога”. 

„Словарь кь Новому Завіугу” Петра Гильтебрандта 
1882 р. т. І ст. 93 подає те саме. 

І таке саме значення слова „благочестивий” знаходи¬ 
мо по багатьох церковно-слов’янських пам’ятках, — 
„правдиво лочитаючий Бога”. Цебто, правдиво віруючий. 
А звідси один крок до нового значення цього слова — 
„православний”, синонімом якого воно являється. 

Це давнє значення „благочестивий”, як „православ¬ 
ний”, засвідчене, як бачимо, ще Євангелією й Послання¬ 

ми. А в дальші віки слово „благочестивий”, грецьке еизе- 

Ьез, все більше й більше стає синонімом слова „право¬ 
славним”, і в цьому значенні часто вживають його з дав¬ 
нього часу. Напр., воно є в творах Свв. Отців Церкви. 

Через це і Лексикон славеноросский 1627 р. Памви 
Беринди подає: „Благочестіє — рел'Ья”, цебто релігія, 
Православіє. 

Молитва на благословення Колива — це дуже давня 
Молитва, десь ще перших віків Християнства. І в цій 
Молитві читаємо: „Пам’ять во Благочестивіш ВТ>рТ> скон- 
чавіпихся”. Тут „Благочестива Віра” — цс Православіє, і 
перекладати тут „в побожній Вірі”, як усі роблять це тс- 
пер, — це недорічно й противно історії цього слова. Та 
й що це „побожна” Віра? Чи є Віра непобожна? 

На українському грунті слово „благочестивий-право- 
славний” набуло собі великого поширення, а то тому, що 
поляки-католики й єзуїти, а з ними й наші уніяти, коли 
Україна була під Польщею, вели проти слова „православ¬ 
ний" запеклу війну. Воно було їм не до смаку, як не до 
вподоби воно їм і тепер, і вони пильнують його оминати. 

Як правило, польські королі в своїх грамотах так са¬ 
мо по можливості навмисне оминали слова „Правосла¬ 

віє”, „православний”, зате часто вживали замість цього 
його синоніма, —„Благочестя, благочестивий”. 

Так само часто цих слів уживали й самі православні, 
головно в віках XVI — XVII. Особливо в своїх поданнях 
до уряду, щоб нікого не дразнити. В грамотах Київських 
Митрополитів так само часто вживається слів „Благочес¬ 
тя. благочестивий”, як синонімів „Православіє, православ¬ 
ний”. 

Скажемо, Київський Митрополит Іов Борецький 23-го 
травня 1623-го року звернувся з Посланням до українсько¬ 
го народу, і так писав: Хоч апостати (відступники, унія¬ 
ти) й переслідували нас, Єпископів, проте ми „писаннями 
своїми побожности вашої потішати не перестали, і в ста¬ 
рожитнім, святім, отечеськім Благочесті! вас утвер- 
джати не занехували”. Крім того, „Конституцією сеймо¬ 
вою вольного уживання старожитного Благочестія 
восточного народові рускому в панстві наяйснішого Ко¬ 

роля, пана нашого милостивого, духовним і свіцким” до¬ 

зволено.1 

В такому ж Посланні до українського народу з 15 

грудня 1621 р., щоб уся Україна відкинула Унію й міцно 
стояла при Православії, той же М. Іов Борецький пише: 
„Відати всім потреба, кождому всходнего Благочес- 

т і я чоловіку”.2 

Митрополит Петро Могила часто Віру Православну 
звав: „Святе Благочестіє”. 

А ось іще приклад. Року 1653-го присилав Богдан 
Хмельницький до московського царя своє посольство, і 
воно скаржилося на поляків, що вони „Благочести¬ 
вую християнськую Віру грсческого Закону, в которой 
оми издавпа живуть, у них отнимали, а к своєй Римской 
Вірі неволили”.3 

Отже, з цих прикладів ясно видно, що Б л а г о ч ес- 
тя — це Православіє, а благочестивий — це православ¬ 

ний. 

Ось через усе це Виголошення в Літургії: 

— Господи, спаси благочестивих і вислухай нас! — 

це Виголошення за православних. І цей Виголос є в усіх 
Служебниках видання Митрополита Петра Могили. Є цей 
виголос і в Львівських Служебниках 1637, 1646 і ін. роках. 

Це наш історичний виголос! 

І так він позостався й до нашого часу, і ввійшов і до 
Церкви Московської. 

1 С. Голубевт»: Митрополить Петрь Могила, Київ, 1883, р., 
том І ст. 256, додатки. 

2 Там само, ст. 263, додатки. 

3 Воссоединение Украиньї с Россией. Документи п материальї. 
М. 1954 р. т. III ст. 267. З оригіналу. 
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Цікаво, що польський уряд за нових часів не раз на¬ 
магався також уживати слів „Благочестя, благочестивий” 
замість нелюбого йому „Православіє, православний”. Бо 
так нашіптували йому католики та єзуїти. 

Через усе це тепер перекладати слово „благочести¬ 
вий” на „побожний”, як у нас роблять, ніяк не можна, 
— треба це слово позоставляти без перекладу, бо воно 
має в житті нашої Церкви довгу й тяжку історію. Це іс¬ 
торичне слово кров’ю покроплене. А коли перекладати, 
то тільки на слово православний. 

По багатьох грецьких і слов’янських текстах Літур¬ 
гії цього виголосу немає. А Митрополит Петро Могила 
відновляє це Виголошення по всіх своїх виданнях може 
навмисне й свідомо, — як моління за гонимих католиками 
й уніятами православних. Виголошення це основане на 2 
Петра 2. 9. Це історичне відновлення Митрополита Петра 
Могили. 

Що таке припущення можливе, є на те докази. Ось 
у мене в руках дуже старші Служебник, десь чи не XII- 
XIII віків, — і в ньому на листі 13 цього Виголошення 
немає, бо ж воно постало в Літургії пізніше, може й за 
часів Митр. Петра Могили. 

Як знаємо, Митрополит Петро Могила ввів до цер¬ 
ковної практики т. зв. Пассії, — моління за гонимих пра¬ 

вославних супроти нападу наших утятім. Певне з цих 
мотивів, що за того часу упіяти, при допомозі поль¬ 
ського уряду, особливо сильно лютували на православних, 
відновив він і 

— Господи, спаси благочестивих (=православних), 
і вислухай нас! 

Коли Диякон це виголошує, то він і обертається ли¬ 
цем до народу, до гонимих тоді православних. 

У нас часто можна почути неправдиву думку, буцім 
то „благочестивий” це імператоре1 Все ишцеїіодппе го¬ 
ворить рііпучс проти цього. 

Дійсно, візантійські імператори мали в своєму титу¬ 
лі „благочестивий”, бо вони ж справді були православни¬ 
ми, і були ревними оборонцями Православія. І цього ви¬ 
сокого й великого титула запозичили були собі й царі 

4 Неправильно це вияснює Архим. Киприян: Євхаристія, Па¬ 
риж, 1947 р. ст. 173. Прив’язання „благочестивий” до царя відоме здавна. 

та імператори російські. Запозичили в Росії по тому, як 
року 1453-го впала Візантія. 

Слово „благочестивий” прикладалося не тільки до 
титулу імператорів, — прикладалося і до титулів Пат- 
ріярхів, і Митрополитів, і Архиєпископів, і Єпископів, а 
то й Священиків. 

Прикладалося взагалі до всіх тих людей, хто визна¬ 
чався своєю Православною Вірою. І визначало це слово 
тільки одне, — правдиво славлячий Бога, цебто право¬ 

славний. 

Як вище подано, Виголошення: 

— Господи, спаси благочестивих, і вислухай нас! 
є но всіх виданнях Митрополита І Істра Могили, цебто то¬ 
ді, коли про російських царів в Україні і згадки не було, 

і коли за них не молилися. 

Та й коли б тут розумілося царя, то було б „благо¬ 

честивого”, а не „благочестивих”. 

Всі історичні словники української т. зв. актової мо¬ 
ви, а також і літературної мови однозгідно подають: 
Благочестя — це Православіє, а благочестивий — це пра¬ 

вославний. 

Те саме подають і словники живої української мови. 
Напр. Словар російсько-український М. Уманця й А. Спіл¬ 

ки, Львів, 1893 р. на ст. 763 слово „Православіє” на укра¬ 
їнську мову перекладає: „Православіє, Благочестя”, і по¬ 
кликається на Словника К. Шейковського 1861-го року. 
Тут же „православний” перекладається і словом „благо¬ 

честивий”. 

Або ось скрізь уживаний Словник української мови 
за редакцією Б. Грінченка, т. І, Київ, 1909 р. На ст. 113 
знаходимо: „Благочестивий — православний”. І подаєть¬ 
ся приклад: „Графиня благочестива була, і не ходила в 
Успенську церкву до уніятів. Скоро потім настало Благо- 
честіє, Успінська церква на самий перед стала благочес¬ 
тивою”. Другий тут же приклад: „Стали гонительства і на 
попів благочестивих”. 

А слово „Благочестія” в цьому ж словнику перекла¬ 
дається „Православія”. І подається приклад: „От у Трой¬ 

ці Благочестіє, а в нас унія”. 

152 153 



Отже, як бачимо, „благочестивий” — це не „побож¬ 
ний”, а в першу чергу — „православний”. І Виголошення 
на Св. Літургії: „Господи, спаси благочестивих” — це мо¬ 
ління за православних. 

Оце семінарія Подольська закону Благочесті я, 
бо там е ще й католицька, Свидн. 173. 

Благочестя, ст. сл. Благочьстіе — побожність, Право- 
славіє. 

Богобойность — благочестіє, богобоязненіє. Син 7. 

Лекс. 1596. 46: Благочестіє — богобойность, побож- 
ность, Набоженство. Благочествую — хвалю, Набожен- 
ство отправую. 

„Блажен, хто вірує!” -- євангельський вираз. 6в. 
Луки 1. 45, Ів. 20. 29. 

Блаженний, ст. сл. блажсігь титул І Іервоієрарха 
кожної незалежної (автокефальної) Церкви. 

Блаженний, ст. сл. блажень — щасливий. 
Б л а ж и т и, ст. сл. блажити — зробити щасливим, 

хвалити, прославляти. 

Блаженний, переклад гр. такагіоз — блаженний, 
щасливий. 

„Блаженний —- благословенний, щасливий, ушано¬ 
ваний, почтеннй”, Лекс. 1627 р. 11. 

Корінь слова „блаженний” той самий, що й у словах 
„благо”, „благий”, „блажити”. Вищий ступінь цього при¬ 
кметника „блаженніший”. Звідси його Блаженство. В З.У.: 
Б л а ж е 11 н і ш и й, Б л а ж е н ств 6. 

Б л а ж е н н п її, як і благий, відоме в нас у двох зна¬ 
ченнях: літературному й народньому. Літературне значення 
„блаженного” було перекладом грецьк. шакагіоз, і ви¬ 
значало щасливий, богобоязний, померлий (небіжчик). А 
через те, що блаженними звали „Христа ради юродивих”, 
цебто тих, що прикидалися нерозумними або й були та¬ 
кими, постало й протилежне значення „блаженного” — 
людина неповного розуму, простачок. Це значення сильно 
поширене в російській мові (пор. блажной, блажить), 
мало знане в українській. 

Лексикон 1627 р. ст. 11: „Блаженний: благословенний, 
щасливий, ушанований”. 

Блаженний — гебр. азег — щасливий, гр. така- 
гіоз — щасливий, благословенний. 

Блаженніший, зах. укр. Блаженнійший. 

Блаженство — стан душевного щастя. 

Лекс. 1627 р.: Блаженство — щасливость. Блажен — 

щасливий. Блаженствую — щасливий єстем. 

Блажйти, ублажати — хвалити, почитати. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Блажу — хвалю, чту, доб- 

рю. 
Блазень, блазнюк, блазеня, блазня — неморальний, 

нерозбірливий жартун. 

Крехів. Ап. 1560 р.р.: Блазенская мова (ц. сл. буєсло- 
віє) 439. Непобожность блазнов 202. 

Лекс. 1627. 448: Рака — блазен, голота, гултай. 

Лекс. 1596. 34: ГОрод - - дурень, глупий, блазен. Юро¬ 
дивий — дурний, блазнуючій. Юродствую — дур'кю, 
блазную. Юродство — глупство, блазенство. 

Блазень — кощунникь, шуст (ошуст), уродь, 
юродь, уродословь, Син. 6. Блазенство — уродовство, 

Син. 6. 
Лекс. 1627. 272: Урод — глупий, дурень, блазень. 

Лекс. 1627. 308: Шут — блазень, що в шахованой 
сукни. 

Лекс. 627. 311: Юрод — глупий, блазень. Юродивий 
— блазен. Юродство — глупство, блазенство. Юродствую 
— дур'Ью, блазную. 

„Буєслов — блазен”, Лекс. 1627 р. 15. „Буєсловіє — 

блазиованьє” 15. 
Блазнйти, ст. сл. блазнити — спокушати, зводити, 

обманювати. 
Блазную — кощунствую, юродствую, Син. 6. 

Блакйтний, блакить (і блакит) — голубйй, небесний, 
синюватий. З лат. ЬІапсЬеіиз, Ьіапкеіиз — ясне полотно, 
чеське Ьіапкус польське Ь1§кііпу. 

Бланк, -ка — аркуш паперу з надрукованим заголов¬ 
ком; з фр. Ьіапс — білий. 

Блапкет, -та — чистий аркуш паперу; з пім. ВІапкеН. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бланкегь — белоі з закрепоі 

листь. 
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Блейвас — один з родів фарби: з нім. ВІеілуасЬз; 
Вісі - оливо, \УасЬз —* ізіск. 

Лекс. 1627 р. 473. Блейвас, фарба ест фарбовати лице. 
Блекотання, звуконасл. — лепетання. 
Лекс. 1597. 8: Весер'кчіє — безм'Ьрноє блекотаньє. 
Блеск, ст. сл. бл*Ьск — осяйність, величавість. 
Бляскь — блистаніє. Син. 6. 
Блеф, -фу — спосіб залякування в грі в карти (покер), 

переносно: хвастання неіснуючою силою, вигадка, заляку 
вання. З англ. Ьіиїї. 

Ближній, ст, сл. близьнтуніи — близький, приятель, то¬ 

вариш. У Християнстві „ближній” — це кожна людина. 
Ближній — близкій, искрній, Син. 6. 

Близйр — те, що є тільки „про людське око”. 
Вільде І. 330: Та француженка в домі була тільки для 

„блізйру”. 

Блйзна —• з поль. Ьіїгпа; означає шрам (з німецько¬ 
го БсЬгагпше); рубець на тілі. 

Лекс. 1627. 323; Рана — блйзна, загоенои раньї знак. 
Близнюк, -ка, ст. сл. близьпьць. Слово від ст. сл. близь 

— близько, коло. 
Близнюки див. спямські. 
Б л и з и я к 'ь близнец'ь. Сип. (і. 
Близорукий слово давнього походження, нерідке 

в мові наддніпрянській. Постало це слово з „близь-зорок”, 

„близь-зоркшГ, і тільки пародня етимологія зв’язала йо¬ 
го з „рукою”. Українське „близькозорий” (короткозорий, 
низькоокий) зовсім добре віддає первісне значення росій¬ 
ського ,,близорукий”. 

Близькйй, ст. сл. блИЗ'ЬК'Ь --- близький, свояк, родич. 
Близько недалеко. 

Лекс. 1596. Зо: Близ’ко. 

Близько до чого, старе: близько чого. 
Крех. Ап. 1560 р.: Близко Дамаску 45. Бьіл близко 

смерти 455. 

Блик! блим! блись! — рухонасл. мигнення світла. Звід¬ 
си, бликати, блимати, блискати, блимнути, блиснути. Звід¬ 
си також іменники: блиск, блискавка, блискавиця, блиско¬ 
тіння й ін. 

Блим! — рухонаслід. зору; „блимати” (очима) на ко¬ 
го — значить „дивитися з-під лоба”, „дивитися вовком”. 

Блиск, ст. сл. бльсюь і блесюь, а також блТсюь. 

Лекс. 1627. 324: Сіяніє — ясность, свктлость, блкск. 
Блискавица — молніє, бльїстаміє, Син. 6. 

Блйскавиця — блискавка. 
Крех. Ап. 1560 р.: Сталися блискавици 627. 692. 645. 
Блискавка — Слово о п. І. 1187 р.: Трепещут си¬ 

ній мльніи. 
„Молніє — блйскавица”, Лекс. 1627. 122. 
Лекс. 1627. 428: Блисканья або лямпьі. 

Блйскати, блиснути, блискучий, блиск, блйскання — 

на початку б, форми літературні, рідко це б зникає. Фор¬ 

ми без початкового б часті в З.У. 

Блись! — звуконасл. раптової появи світла. Звідси: 

блискати, блиснути, блискання, блискавка. 

Блищати, ст. сл. блисцати, блештати. Звідси блиску¬ 

чий, нове й рідке лискучий, часте в Зах. Укр. 

Блідйй, ст. сл. бл'Ьдтьіи; блідість, ст. сл. блк- 

д о с т ь. 

Блік, бліка — світла пляма чи точка на темному 
фоні. З нім. Вііск. 

Бліндаж, -жу — сховище, в якому бійці ховаються 
від куль ворога. Фр. Ьііпсіа^е. 

Блокада ізоляція або окруженця якої держави. Ан¬ 
гл. Ьіосасіе Блокувати — здійснювати блокаду, за¬ 

городжувати шлях. 

Блокнот, -ту, — зшиток з відривних аркушів білого 
писального паперу. Фр. Ьіоск-поіез: зшиток для заміток. 

Блондин, -на — фр. Ьіопсііп — білокурий, Ьіопсііпе — 

блондинка, білокура, русява (з русою косою) жінка. 

Блоха, -хй, блошня — блохи, блошанка — нічна со¬ 
рочка. Ст. сл. бльха, блт>шица. Слово всеслов’янське. Пор. 

лит. Ьіиза, лат. риіех, ст. н. уіосЬ і ін., — слово індоєв¬ 

ропейське. 
Сюди й блощиця, ст. сл. блощица; рос. блоха. 

Лекс. 1627. 469: Блоха. 

Блощйця — рід інсекта; рос. клоп, поль. ріизку/а. 
Лекс. 1627. 455: Скніпи — блощьіц'к. 

Блощичник — рід рослини, Іесіит раїизіге. 
Лекс. 1627. 425: Блощичник, коріандер. 

156 157 



Блуд, -ду — помилка, з поль. Ьіасі; „блуд” в укр. мові 
означає заблудження, — коли хто зіб’ється з дороги, 
заблудить; дальше значення: збитися з морального шляху. 
В Україні ще й досі є сліди повір’я, що в дорозі може 
людини „вчепитися блуд”, злий дух, що зводить людину 
з дороги „на манівці”. 

„Біблія чиста єсть от блудов”. Лекс. 1627 р. 476. 
Ото ж тая дівчинонька, що сонна блудила, ІІІевч. 3. 

Ой ти, дівчинонько, ти словами блудиш, Метл. 78. Світом 
блудить, Леп. З гл. 27. 

Лекс. 1627. 322: Прелесть — блуд, фалш. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Познаєм духа блуду (ц. сл. лесть) 
217. У віри блудите 34. Звіздьі блудящіи 231. Блудница 
580. Во блудности 174. 

Блудити, ст. сл. блудити — помилятися, порочно жи¬ 
ти. 

Лекс. 1627. 462: Зблудив. 

„Блудний син” — хто покинув своє й блукає сві¬ 
тами, Вираз євангельський, див. Єв. Луки 15. 11-32. 

Блукати — ходити без мети чи без устійненого на¬ 
прямку. 

Лекс. 1627. 220: Скитаюся — блукаюся, тулаюся, во¬ 
лочуся. Скитаніє — блуканьє, туланьє. 

Блукаюся — скитаюся, блукаю - скитаю, Син. 6. 

Блювати, ст. сл. бльвати — вертати спожитий харч. 

Блюдо, арх. — тарілка. 
Гр. в. к. Мстислава 1130 р.: Даль єсмь блюдо серебрь- 

но . . . вслілт> єсмь бити вь иє па обіді, коли Игумень 
обідаєть. 

Блюдо — миска, блюдечко — мисочка; ст. сл. блю¬ 
до; готське Ьіисіз, ст. нім. Ьеоі Лексикон 1627 р. ст. 12: 
Блюдо — миска албо миса. 

Лекс. 1596. 36: Блюдомиска. 

Блюзнір, -ра — хто не поважає Святиню, ц. сл. хуль- 
никь, блюзнірство — ц. сл. хула, блюзнити — ц. сл. ху- 
льїти. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Первей бьіл блюзнірем 505. В 
блюзнирстве 630. Люде блюзнили Бога 642. 

Лекс. 1596. 316: Хула — ганба, блюзнірство. Хулю 
— ганю, блюзню. Хуленіє -— блюзненьє. Хулник — блюз- 
нірца. 

„Блюзнити”, „блюзнір”, з поль. Ьіиіпіс, Ьіийпіегса; 
укр. богохулити, богохульник. 

Блюстй, блюду ст. сл. — берегти. Пор. містоблюсти- 
тель — лат. Іосигп Іепепз. 

Слово о п. І. 1187 р.: Отня злата стола поблюсти. 28. 
Блющ чи плющ — рід куща; слово праслов’янське 

(А. Шахматов). 
Лекс. 1627. 456: Смілах — блющ, оних, соплета- 

єтьсн древу. 

Блядь, ст. сл. блядь — обман, базікання, балаканина, 
ст. сл. блясти — базікати; порівн. також: блудь, блудити 
з тим самим значенням. Пізніше розвинулось значення роз¬ 

пуста. 
Бенкаргь — прелюбодійчищь, рабичищь, блядь, 

Син. 6. 
Лекс. 1596. 4: Бляденіє — плюгавоє мовленьє. Блядо- 

словіє —* шкарадая мова. Блядь — человік шкарадои 
мовьі. 

Бляха — листове ясне залізо, з нім. ВІесЬ те саме (з 
ВІеісЬ, Вііск — ясність); польське ЬІасЬа, рос. жесть, чеськ. 

Лекс. 1627. 445: Бляха бьіла у Архієреа. 

Бляхар — бляхарський ремісник. 
Бліхарь или прачь — білильникь. Бліхарня або 

прачка білилница. Син. 6. 
Лекс. 1627 р. 18: Бліхар, бліхарня. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Сьінове, послушни будте родичов 

своїх во всем, бо то Пану мило 473. 

Бо в укр. мові часом скорочення з Бог чи Біг. Напр.: 
спасибі (з спаси Біг), помагайбі, присягайбі, присяйбо. 

Вільде І. 29: А він, присяй бо, ніц — а ніц з тією по¬ 
літикою не має. 

Бо — причиновий сполучник, з ст. сл. убо, ибо. 
Бо — постпозиційна частка (ставиться по своєму сло- 

ві). 
Слово о п. І. 1187 р.: Суть бо паробци. 32. 
Слово о п. І. 1187 р.: Уже бо Сула не течеть. 33. 

Бо -— убо, понеже, зане, Син. 8. 
Бобкове дерево — лавр, лаврове дерево. 
Лекс. 1627 р. 354: „Б о б к 6 в о г о дерева датель” 
Лекс. 1627. 427: Дафин, ел. — бобкове дерево. 
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Бобровий — зроблений з хутряної шкіри бобра. 
Слово о п. І. 1187 р.: Бебрянв рукави. 38. 

Бовван — народ, назва статуї; давне балвванн, бьль- 
ванн у нас позосталося тільки в формі „бовван’’, а визна¬ 
чає ідола, божка. Слово прийшло зо Сходу, де визначало 
героя або його образ. А може й від турецького Ьаіуаі 
— стовп на могилі; звідси й „бовваніти” — здалека видні- 
тися. Російське „болван” — дурак, у нас зовсім невідоме 
й невживане, але в гтоль. мові це значення має слово 
„ЬаЬуап”. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тьмутораканськьій бльван. 

Бовть! — звуконасл. упаду в воду. Бовтати, -ся, бовт¬ 
нути, бовтання. „Стригопалка в воду бовть! Не йди в поле, 
бо з’їсть вовк”. (З фольклору). 

Бог. --- Ця назва в нас дуже давня, постала задовго 
до запровадження в пас Християнства. Назва ця прийшла 
до пас з південного Сходу, лор. санскритське Ьа^Нав 
щастя, достаток, заможний, владика. Старо перське Ва§Ь 
означає Бога. 

Бог, гебр. Елогім це загальна назва Творця світу, 
бо Його власна назва Єгова, для передачі якої не маємо 
відповідного слова, бо Господь визначає не те. Біблія 
сильно відрізняє загальну назву Елогім від власної Єгова, 
а в нашій мові це близько не розрізняється, хоч розрізня¬ 

ти мусимо. Біблія переповнена такими виразами, як, напр.: 

„1 оеподь, Бог Ізраїля” (ДеЬоуаЬ ЕІоЬе Лз’гаеі, 2 Цар. 
18.5). Пор. Чорне море, гора Арарат і т. ін., де море, гора 
— загальні назви, а власні: Чорне, Арарат. 

Іще трохи прикладів. „Не слухалися вони Господа, 

Бога свого'’ 2 Цар. 18.12. „Не будете боятися інших бо¬ 
гів, а тільки Господа, Бога вашого” 2 Цар. 17.38,39. „Щас¬ 
ливий народ, що Господь — його Бог”. Пс. 144. 15. 

Таким чином вираз: „Господь Бог” це „Господь, Бог”, 
як дві окремі назви: власна й загальна, коли при Бог є ще 
дальше окреслення. 

Замість власних Божих назв нерідко вживаємо назви 
його істотної якости, напр.: Вічний, Вседобрий, Всезнаю- 
чий, Всеправедпий, Иссмогучий, Всюдисущий, Незмінний, 
Всеблаженний, Безгрішний і т. ін. Або: Творець світу, 
Отець наш і т. ін. 

Пень * б о г, - * б а г має в нас аж кілька стародав¬ 
ніх значень (санскритське Ьа§Еаз — щастя, достаток, ба¬ 
гатий, Владика, старо-перс. Ьа§Ь — Бог). 1. Щастя, 
достаток: звідси багатий, багатство (архаїчне: богатий, 
богатство): збіжжя (збожжя, сьбожіє) — багатство, що 
посилає Бог, достаток: убогий, убожество — бідний, бід¬ 
ність (приставка у тут визначає заперечення багатства); 
небіж, небога, небожа — бідний, нещасливий, менший, піз¬ 
ніше — племінник, племінниця; небіжчик — нещасливий, 
покійний; неборак (із небожак? пор. небір зам. небіж, 

серб, неборе з небоже) — бідак, прошак. 2. Світло, звід¬ 
си наше багаття, вогонь. 3. Бог, Владика світу; звідси по¬ 
божний, бодай, спасибі, далебі, присібо, і-бо, бігме, бо¬ 
житися, Божниця (перше значило взагалі Храм, і тільки 
пізніше саму синагогу) і ін. 

Жити „як у Бога за дверима” — жити щасливо, тихо, 

спокійно. 
ХРВ. 128: Чого душа забажала — все є, — як у Бога 

за дверима. 
„Бог”, як пень слова, дуже частий в укр. мові: божи¬ 

тися, побожний, небога, Богдан. 
Б о г, божок ще до християнського часу: „На тобі, 

боже, що нам негоже”, кажуть і тепер, коли йде мова 
про нещирий дарунок. 

Могло ще постати з давнього: „На тобі, убоже, що 
нам не гоже” (Шан. Фраз. 99). 

Бог отдаєт заплату тьім, которьш Єго шукают, Катих. 

1645 Р- 2- 
Бог допомагаєт челов'Ьку ласкою Своєю. Катих. 1645 

р. 13. 
Бог. Прасл. мова сприйняла ще від індоєвр. кореня 

*Ьа§Ь- *Ьо§- з різними значеннями, які донесли слово ба¬ 
гатий — багатий, убогий і ін. Десь на слов’яно-індоіран. 
території розвинулось нове значення, пор. д. інд. Ьа§Ьа 
— даючий, владика, пан; д. перс. Ьада — пан, бог (Фи- 

лин 140). 
Лекс. 1596. 12: Елой — по єврейску Бог. 
Лекс. 1627 р. 363: „Бог — от богатства, иж всебо- 

гатьій, вс'Ьч обогачуючій. Бог єст бо любомудрцем вн^ш- 
них — ум, по богословцех же — Дух”. 

Алф. XVII р. 486: „Арапски — Ама, арменски — Арст- 
ва, руски — Бо П)”, 



Богадільня арх. — це старе наше слово вже не вжи¬ 
ване, бо заступлене словом „лікарня”. Стародавній при¬ 
йменник „діля” (ради) вимагав родового відмінка й ста¬ 
вився по слові, що від нього залежало: тебе діля (ради 
тебе); так само: Бога діля (ради Бога, для Бога), з чого 
постало „богадільня” (не богодільня) — Дім для Бога, 
лікарня. 

Богателя, -лі — нісенітниця, з п. Ьа§а1:е1а, рос. чепуха. 
Часте в З.У., на Сході не знане, в літ. мові не вживане. 

Сл. Тимашова к. XVIII в. Багатель — безд'Ьліца, че- 
пуха. 

Богатйр, арх. — герой, див. Бог, богатий. 
Богатьір'ь -- хрлбрьій. Сип. 7. 
Богдан, -дана, чол. ім’я, калька з гр. Феодосій. 
Зах. У. Богдан, Богдана. 
„Богоданньїй албо Богдан — от Бога даний. Тоє ж 

зпачат и твій имена: беодор, веодот, беодосій, ©еодорйт, 
Досівей, Дороеей”, Лскс. 1627 р. 363. 

Богдихан, -на — титул китайського імператора. 
Богема — легковажне товариство з осіб вільних про¬ 

фесій, особливо письменників, акторів, художників, музи¬ 
кантів. Фр, ЬоЬете — циганщина, від ЬоЬетіеп — циган. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Богемія — Чешская земля. 
Боги, множина від „Бог” — уживається тільки для 

означення божків (у політеїстичних релігіях). 

Богобійшій з поль. Ьо§оЬо)пу; укр. літ. богобоязмий. 

Лскс. 1627. 316: Набожний, побожний, Богобойньїй. 

Богобойность — благочестіє, богобоязненіє, Син. 7. 
Богомйл чи Богумил, -ла — слов’янське чоловіче ім’я, 

яке існувало на Сході ще до Християнства, напр. за Тати- 
щевим (в Якимівськім Літописі) так звався жрець в Нов¬ 
городі. Але в Літописі Іпатія цього імени немає. 

Ім’я відоме і іншим народам, пор. нім. Ґотліб. 
А з нім. Ґотліб постало наше Гліб (Шан. Лексиколо¬ 

гія 99). 
Богомолець, -,/іьця молиш,а людина; ст. сл. бого¬ 

мольця. 
„Уставичньїй богомолца”, Лскс. 1627 р. 
Богослов — калька з грецького Шеоіодоз (ІЇіеоз — 

Бог, 1о§оз — слово, наука). 
Богослов. Третя частина Духовної Семінарії була 

остання, і закінченим богословам робили учту, а матерям їх 

співали „богослова родшую” (замість „Бога Слово род- 

шую”, Свидн. 110). 

Богословів с. р., того ж роду болг. богословіе, срб. 

богословлье; споконвіку це слово було в нас с. р.: бого¬ 

словів. Під впливом гр. Шео1о§іа в XVII віці у нас часто 
стрічається форма богословія ж. р. Відомий твір Кирила 
Ставровецького мав назву: Зерцало богословія (Дзер¬ 
кало богословія) 1618 р. Видання посмертні мають наз¬ 
ву: Зерцало богословїи, так у вид. 1696 і 1790 р. 

Бодай постало з „Бог дай”. В XVI ст. ще писали це 
слово — „Богдай”. Антиризис ст. 873: Богдай же заплату 
взяли. В народніх піснях „богдай” можна стрінути ще й 
тепер. У Марка Вовчка „Народні оповідання” 1861 р. т. І, 
73: Богдай ніхто такого не діждав! Пор. тоді з тогді. Пор. 

бозпа (з Бог знає). 
Б о д а й, зах. укр. часто хотяй, а також у значенні 

„принаймні”. 

Бодати — колоти; ст. сл. бости. 
Лекс. 1627. 14: Бодливьій — колючій. 364: Бодец — 

остен, чим вольї поганяют. 
Б о д е н е ц, рамн, терньє остроє и простоє. 

Бодець — всяке гостре штурхальце; пор. бодляк — 

будяк. 
Лекс. 1627. 236: Стрехало — жало, бодец, острога. 
Бодець — стрекало, остень, Син. 9. Боду — ухаплаю, 

угризаю, Син. 9. 
Боднарь — пударь, Син. 8. 

Бодня — скриня, з лат. Ьиііпа, д. нім. Ьисііп, нім. 
ВіШе, Вйіеп, ВіШіег. Звідси й боднар, в Україні літератур¬ 

не бондар. 
Божевілля з Божа воля — схід з ума. Щоб не нази¬ 

вати непотрібно тяжку недугу, замінюють її евфемічно: 
Божа воля, божевілля. Сюди й збожеволіти, божевільний. 
Див. евфемізм. Пор. нім. С1є\ма1і Ооііез — Божа сила, епі¬ 
лепсія, чеське Ьойі шос, гр. ШєоЬІаЬез — божевілля. 

Божевільний — топ, над ким відбулася „Божа воля” 
— Божа, кара, цебто хто розум стратив. Пор. навіжений. 
У Шевченка: Та одчепись, божевільний. Пор. Пр. 3.12: Ко¬ 
го любить Господь, того карає. Євр. 12. 6; Бо Господь, 
кого любить, того Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає”. 1 Петр. 4. 19: „З Божої волі страждають”. 
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що походить Божественний, ст. сл. божьствьнь 
від Бога; лат. сітпиз. 

Лекс. 1627. 448: Наум — Божественний. 

„Книг Божественних рачнтеля”. Лекс. 1627 р. 476. 

Божий — ст. сл. божий — приналежний до Бога. 
Вільде: Цілий Божий тиждень. II. 224. 

Б о ж п й. Слово „Божий” нерідко вживається в Біблії 
замість дуже великий, дуже високий і т. ін., цебто для 
зоїльшення розмірів предмета чи дії замінює слово гаЬЬіш. 
Таке „Божий” звичайно зазначається через Е1 — назва 
Бога взагалі, свого чи чужого* а це вказує на глибоку 
духовість такого виразу „Божий”, певне ще добіблійну, 
чисто гебрейську. Слова ЕІоЬіш для цього не вживається. 
Напр.: 1 М. ЗО. 8: „Божа боротьба” — це велика, сильна 
боротьба. ІІс. 36. 7: „Божі гори” — високі гори. ГІс. 80, 
П : „Кедри Божі” — високі кедри. Пс. 82. 1: „Боже зібран¬ 
ня — велике зібрання. Пс. 104. 16: Асе ОеЬоуаЬ, „Древа 
і осподні” — дерева дуже високі. 1 М. 35. 5: „А Божий 
(•--великий) жах огорнув міста”. І Сам. 11. 7: .Божий 
(великий) страх упав па народ”. 1 Сам. 14. 15: „Боже (ве¬ 
лике) тремтіння”. Пор. іще ГІс. 65. 10, 6И. 1Ь. У Єз. ІЗ. 11 
38. 22 читаємо Е1 §ауіз „Бог лід”, „Божий лід” — це ве¬ 
ликий град. У 1 Сам. 18. 17 „Господня війна” — це дуже 
велика війна. Гора Хорив часом зветься „гора Божа” 2 М. 
4. 27, 24. 13. Є і в Україні така назва: біля Крем’янця (на 
Волині) в напрямі Почаєва є Божа гора. 

Божитися — присягатися, взивати Бога на свідка. 
Лекс. 1596. 25: Рочуся — божуся. 

Б о ж и т н с я місц. „богкитися’ 
Лекс. 1627. 210: Рочуся — присягаю, божуся. 

Божниця, зах. укр. з п. Ьогпіса. В С.У. кажуть: жи- 
дівська школа або просто школа, синагога. 

Лекс. 1596. 336: Чтилиіце или чтимоє — капище, Бож¬ 
ниця. 

Божница — капище, сонмище, соборище. Син. 8. 
Божниця, стародавня синагога, ц. сл. часом сонмище. 
Крех. Ап. 1560 рр. 81: Оповедают в божницах. 

Див. мою статтю: „Назви Бога”, „Слово Істини” 1949 р. ч. 19 
ст. 3-4. 

„Божою милістю” — так починаються царські ма¬ 
ніфести та архиєрейські Послання. Звідси й вирази: поет 
Божою милістю і т. ін. Вираз євангельський, пор. Луки 
1. 78, Дд. 1. 21, Єф. 2. 4 і ін. „Божою милістю” (з ласки 

Бога) — лат. йеі §гаііа. 

Бозя — Бог :в дит. мові; „до Бозі” — до церкви. 

Бойки — підкарпатці, верховинці, слово може від 
частого в їх мові „бо і” (Брюкнер 35) або „бойє” (Енц. 
Укр. І. 149). За народньою етимологією — „войки”, від 
„воїн”. Це нащадки давніх білих хорватів, яких кн. Воло¬ 
димир Великий приєднав до Київської України-Руси. 

Бойкот — слово зовсім недавнього походження, при¬ 
йшло до нас із мови англійської (До ЬоусоіД). В 1880 р. в 
Ірландії, для боротьби за незалежність, закладено Земель¬ 
ну Лігу (спілку), що видала певні розпорядження для бо¬ 
ротьби з великими земельними власниками, що позаби¬ 
рали ірландську землю. Управитель одного маєтку в за¬ 
хідній Ірландії, де найсильніше провадилася агітація Зе¬ 
мельної Спілки, капітан Джеме Бойкот рішуче зрікся ви¬ 
конувати земельні розпорядження Спілки, й гнобив робіт¬ 
ників. Тоді Спілка відрізала впертого Д. Бойкота від міс¬ 
цевого населення: робітників його й навіть домову при¬ 
слугу розігнано, місцевим людям заборонено продавати 
щобудь Бойкотові, взагалі наказано не мати з ним жодних 
зв’язків. Так-сяк зібравши врожай із великими втрата¬ 
ми, Д. Бойкот змушений був кинути свою аренду. Ось із 
того часу, з 1880 р., постало слово бойкот, бойкотувати. 

Бойскаут, -та — пластун, англ. Ьоу-зсоиі: Ьоу — хлоп¬ 

чик + зсоиі — розвідник, пластун. 

Болван, -на — статуя, камінна баба, з перс, пехлеван 
(вуличний борець або статуя його), у киргизів балбан — 
борець. Дм. 530. 

Лекс. 1596. 15: Истукан — вьілитьій болван. 
Балванть — идолт>, кумир, Син. 3. Балвань вьілитьій — 

истукант», Син. 3. Балвохвалство — идолослуженіє, Син. 3. 
Лекс. 1596. 16: Кумир — болван. 
Болгари чи булгари, з походження тюрки, спочатку 

мешкали на Волзі, звідки прибули на Балкани в другій 
половині VII ст. (перше Болгарське царство 681-1018) і 
зовсім змішалися зо слов’янами, позосталася сама стара 
назва болгари. 
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Болгари чи булгари назву свою одержали від річки 
Волги, де вони мешкали. В VII в. хозари підбили під себе 
Волзьких Болгар, а друга їх частина під проводом Аспа- 
руха пішла на Дунай і року 679-го заклала там слов’ян¬ 
сько-болгарську державу, „Дунайську Болгарію”. 

„П олгарськи й” - „ церков но-слов'я і іськніі”. 

В Крех. Ап. 1560 рр. на маргінссах десятки разів 
подано „у болгарском” в розумінні в церковно-слов’ян¬ 
ському. На ст. 263 слово „словенских” переправлене на 
„болгарских”. 

Болість, пор. болісний; ст. сл. болесть — недуга. 

„Болит мя” (Лекс. 1627. 137). 

Лекс. 1627. 238: Стуженіє болесноє. 

Лекс. 1596. 4: Болезнь — болість. 

Крех. Ап. 1560 рр. 268: маю непереставаючую болесть 
серцу моєму. 

Боліти — це неперехідне дієслово. Рука боліла його, 
Мак. 94. Болить мене голова, Жел. Сл. 39. Див. розболі¬ 
тися. В пісні, що відома в усій Україні, — „Та болять мене 
ручки, та болять мене ніжки”. „У мене болить голова” 
і Т.п. — з російського „у меня болит голова”. 

Болонь, болоння, оболонь — простора, мочариста, по¬ 
росла травою площа землі. 

Слово о п. І. 1187 р.: На болони біша дебрь кияня. 23. 

Болото - грязь, ст. сл. блато. 

Крехів. Ап. 1560 рр. 202. Правдивою приповестю пос¬ 
полите мовет: Свиня омьітая в кал до болота. 

Лскс. 1627. 2Г>(>: ТіімТ.іііє грязь, Полото, тимп ■ • 
кал, емрад, груп кості,. 

Син. 8: Болото — бреніє, гной, тина. 

Слово о п. І. 1187 р.: Иссуши болота. 21. 

Слово о п. І. 1187 р.: Двина болотомг течегь. 33. 
Лекс. 1596. 36: Бреніє — глина, болото. Бренньш — 

глиняний, болот(ньій). 

Болото, ми. болота, болот. Літ. в значенні „грязь” ско¬ 

ріше скажуть: На дворі грязь чи грязюка, а не болото. 

В 3. У. з п. кажуть болото, а не грязь: Христос зробив 
болото зі слини, Рудов. 72; це місце у Куліша і Морачев- 
ського — грязиво, а не болото. 

Болт, арх. — короткий загострений кіл; також — ро¬ 
гатина (рід старої зброї, подібної до кинджала). 

Лекс. 1627. 206: Ратища — рогатина, болт. 

Болячка, ст. сл. язва — виразка. 
Лекс. 1627. 205: Рана — гной, болячка. 
Крех. Ап. 1560 рр. 641: И блюзнили Бога для болячок 

своих. ..ДІЙ, і 
Болячка — вред-ь, гной, рана, Син. 8. 
Лекс. 1627 р. 26: „Вред — болячка”. 
Лекс. 1627 р. 43: „Гной, бреніє — болячка, врод”. 

Бомага, народи. Див. бумага. 

Бомбіцйна, -ни — ранній папір, який робився з ба¬ 
вовни, гр. ЬбтЬуз — бавовна. Бомбіцйна відома в Х1І-ХІУ 
віках; це гірший сорт паперу; далі стали його робити з 
шмат. Дехто думає, що бомбіцйна одержала свою наз¬ 

ву від сирійського міста Ватвусе, звідки в XIV в. вона ви¬ 
возилася в Европу як сЬагІа ЬошЬусіпа (Черепнин: Рус- 

ская палеография, 1956 р. ст. 219-220). 

Бомбоньєрка, фр. ЬотЬоппіеге — гарна коробочка для 
цукерок. 

Бомонд, -да — вищий клас громадянства, фр. Ьеаи 
— хороший + шопсіе — світ. 

Воп тої, фр. — гостре слівце, дотеп. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бонмо — присловка. 
Воп іоп, фр. — хороший тон, вихованість. 

Бондар — той, хто робить бодні (кадоби) й бочки; 
в говорах Галичини збереглася первісна форма — б о д- 

н а р, з нім. ВііШіег — бочкар. 
Лекс. 1627. 278: Начиньє боднарскоє. 
Лскс. 1627. 178: Бодпар. 
Бонза - - європейська назва буддійських жерців і мо¬ 

нахів, з фр. Ьопге. 
Боніфатій, -тія — чол. ім’я. З латин. ВопДаііиз, зло- 

ження: Ьопиз — добрий, їасеге — робити: добротворець; 

ст. сл. Вонифатій. 
„Б о н и ф а ц і й — добротворец. З еллинска: Вонифа¬ 

тій. Латински єст”, Лекс. 1627 р. 365. 
Бонус, — -са — нагорода, підвишка, премія, з лат. 

Ьопит — добро, вигода. 
Бор, д. в. Ьогіб, мило, Єр. і. 11 Араб. Ьшгщ — буря, 

селітра, з нього лат. Богах. 
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Лекх. 1627 р. 365: „Борне — з'Ьльє острого смаку, 
до вьімьіванья бруду способноє, як у нас мьіло, и в чи- 
щеню тую моч маєт, што сал'Ьтра”. 

Борг — походить від нім. Вогд, і відоме в нашій 
мові вже в XVI в. Перше вживалося тільки в виразах: на 
борг, в борг (на віру), вже дуже в нас поширилося: бор¬ 
говий, боргувати, набір (=на борг), уборг. Маємо ще: 
позичати, позика, позичка, винне, винувате. Позичають 
речі (позич мені воза), а звичайно боргують крам у крам¬ 
ницях: Ще арендар поміркує, нам горівки поборгує, Чуб. 
V. 1094. „Борг” стало в нас своїм словом, а „кредит” від¬ 
чувається за чуже. Старе наше „д о в г” часте в мові на¬ 
родній, але оминається в літературній: мир. Академічний 
словник на рос. долг серед українських виразів слова 
„довг” не подає. Борг, ст. сл. длт>гь, звідси укр. довг. 

Бордюр, -ра з фр. Ьогбигс облямівка чого, пруг, 
оздоба країв. 

Борей, гр. Вогеаз, йон. Вогеез — північний вітер, пів¬ 
ніч. 

Борець, борця — хто оборонює що; також — силач, 
що змагається (дужається) на рингу з іншим борцем; 
ст. сл. борьць. 

Вільде: Пані Вільчинська, довголітній борець (чи, як 
говорилося в ті часи, „боркитГ) за сманцииацію жінок 
II. 750. 

Боржій, арх.: Пішов боржій із хати. Кул. 268. Слово 
вже мало вживається, літ. звичайно: скоріш, хутчій, швид¬ 
ше; походить від борзо; ст. сл. брнзо. 

Борзий, арх. — бистрий, баский, ст. сл. бр'ьзь. 

Слово о п. І. 1187 р.: А всядеш на свои бріззвія 
комони. 

Слово о п. І. 1187 р.: Бр'ьз'ь комонь 41. Брнзая комо- 
ня 41. 

Слово о п. І. 187 р.: С+щлай, брате, свои брьзьги ко¬ 
мони. 

Борзо, ст. сл. брт>зо — скоро, швидко, скоро; ц. сл. 
вскоріз. 

Крех. Ап. 1560 рр. 311: Прийду борзо до вас. 
Борзописець — давнє: скорописець; борзий — ско¬ 

рий і писець. Тепер насмішлива назва того, хто скоро пи¬ 
ше свої твори. 

Борйс, Бориса — літ., зах. укр. Борис, -са, — це ім’я 
власне особи. Брюкнер (36) подає: „Назва Борис бол¬ 
гарська, цебто турецько-татарська від їхнього царя Бо- 
гориса, що р. 865-го прийняв Християнство. Лексикон 
1627 р. ст. 365: „Боріс — Ворйс, Вітр з полночі, князь 
Россії, ма(рта) 2, 20, іуля 24”. 

Ім’я Борис — стародавнє, але в гр. мові не знане, 
часте в мові давньоболгарській. Часте в давніх укр. гео¬ 
графічних назвах. Часом це ім’я виводять з гр. Вогеаз — 
північний вітер. Лексикон 1627 р. 365: „Боріс^ь — от ел. 
(лінського) Ворйс: в%тр с полночи”. Зах. укр. вимова 
Борис, Бориса. 

А. Брюкнер 36 подає, що в польській мові „борис” 
— це грубий разовий хліб, і витворилася різниця печива: 
борис (чорний хліб) і хліб (Гліб, пшеничний хліб). Це 
пародпя етимологія на основі Святих братів Бориса й Глі- 
ба. 

Боркати — підрізувати крила птахам, а звідси поста¬ 
ло переносно: втихомирювати, гамувати, здержувати, при¬ 
боркати, стримувати, боркання і ін. 

Борлак див. Адамове яблуко. 
Борода, ст. сл. брада, лат. ЬагЬа, нім. Вагф англ. 

Ьеагсі. 
Борода в фольклорі — прикмета старости. В піоні 

Ой не піду за старого — борода коле. Чуб. V. 490. 
Бородатий. — Максим старий бородатий вийшов 

з хати. Чуб. НІ. 342. 
Бородавка — маленький наріст на шкірі, або на росли¬ 

ні. Наявне у всіх слов. мовах. 
Борозна, ст. сл. бразда — проділ уздовж поля. 
Лекс. 1627. 447: Борозна ораная. 
„Бразда — борозна”, Лекс. 1567 р. 15. 
Лекс. 1596. 3: Бразда — борозна. 
Боронити, ст. сл. бранити — захищати. 
Боронити — кого-що — літ. форма: Боронити 

Божі права. Зах. укр. форма: боронити кого-чого: Боро¬ 
нити Божих прав. 

Абьі нас от сатани боронйл. Катих. 1645 р. 736. 
Лекс. 1627. 177: Бороню, обороняю, опікаюся. 
Крех. Ап. 1560 рр. 388: Боронєт себе и ураду своєго. 
Воронят нас от непріятеля. Катих. 1645 р. 76. 
Воронь, Боже! — вираз заборони. 
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Вільде 11. 93: Вона ніколи, боронь Боже, не наважи¬ 
лася б розпитувати. 

Бороти, ст. сл. брати — поконувати в змаганні. 
Слово о п. І. 1187 р.: Побарая за христьяньї 46. 
Боротися — змагатися, битися, воювати, ст. сл. бра¬ 

ти ся. Пор. брань, борьць, борьба з нього боротьба — 
праслов’янські слова. Лексикон 1627 р. ст. 15: ,,Брань — 
борба, война, битва, бон. Бранний супостат — непріятель 
воєнний. 

Лекс. 1596. Зо: — Боруся — воюю, боруся. 
Боротьба — від боротися; борня. 

,,Брань — борба, война, битва, бой”, Лекс. 1627 р. 15. 
Лекс. 1596. 4: Борба — бореньє, валка. 
„Боротьба за існування” з англ. 5іги££Іе £ог Ше (ви¬ 

раз Ч. Дарвіна з його книги 1859 р.). 
Борошно, ст. сл. брашно — їжа, мука. 
Борт, з нім. Вогсі — бік, бокова частина судна, ко¬ 

рабля. 
Сл. Тимашова к. X III в.: Бортьі — края. 
Бортництво — бджільництво. 
Б 6 рух див. Ба рух. 
Борше, арх. — від ст. сл. брьзо — скоро; слово збе¬ 

режене в Галичині; літерат. укр. скоріше. 
Борщ свою назву взяв від рослини з родини Ьегас- 

Іеигп; рослину цю в багатьох слов’янських народів звуть 
..борщем", так само ще й тепер зветься ця рослина по- 
українському: борщ або борщівник. Спочатку борщем 
звано тільки вариво з цієї рослини, а пізніше борщем на¬ 
звано й вариво з буряками. Це наше праслово однієї ро¬ 

дини з „брашно”, борошно. Дехто рівняє наш борщ із нім. 
Вагзіе, Рогзі. 

Бос, боса, з англ. Ьозз — господар, хазяїн. 

Босий — назва собаки сірого „босого” кольору”, та¬ 
кож „боска”. 

Босий, ст. сл. бось — невзутий, босоногий. 
Босяцюра — босяк, гульвіса. 
Вільде: Від такого босяцюри можна всього чекати II. 

246. 
Бот, бота — невелике судно; з гол. Ьооі. 
Сл. Тимашова к. X III в.: Боти — мореходноє судно. 
Бот, бота — рід черевика, з фр. Ьоііе — чобіт. 
Лекс. 1596. 266: Сапог — бот. 

Ботаніка — наука про рослинний світ, з гр. Ьоіапіке 
трава, рослина. Звідси ботанік, ботанічний. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Ботаніка — травознаніє. 

Боти, ботів — черевики, ц. сл. сапоги. 
Крех. Ап. 1560 р. 70: Розвезал ремень ботов (ц. сл. 

сапопь). 
„Ботьі, сапоги”. Лекс. 1627. 134. 

Ботокуди — індіянське плем’я в Східній Бразилії. Жи¬ 

вуть ще примітивним життям, чому переносно так звуть 
і інших за їх примітивність. І. Вільде „С.Р.Г.”: Треба бити 
по кишенях галицьких ботокудів І. 42. Розмах, якого так 
бракує нашим галицьким ботокудам 147. 

Ботфорти — високі чоботи з широким розтрубом у 
холявах, з фр. Ьоііез — чоботи + іогіез — великі. 

Боцюн днів, бузько. 
Лекс. 1627. 412: Птах, боцянови подобньїй. 
Лскс. 1627. 453: Сіконія — бусел, або боцян. 

Боцман, -на — молодший старшина на кораблі, з гол. 
Ьооізтап: Ьооі — човен + тап — людина. 

„Бочка Данаїд” — несповнима праця, марна праця. 
У цари Даная було 50 дочок, і 49 з них повбивали своїх 
мужів. За це вони були скинені в Тартар (ад) і там мусіли 
наповняти водою бездонну бочку. 

Лскс. 1627 р. 50: Кадь, бочка или д'Ьжка. 
Бочка — делва, Син. 9. 
Бош, боша — у Франції зневажлива кличка німців, 

ЬосЬе. 
Боязнь, ст. сл. боязнь — страх. 
Крех. Ап. 1560 рр. 626: Боязнь великая припадет на 

тьіх. 
Лекс. 1596. 216: Обиновеніє — боязнь; обинуюся — 

боюсь. 
Боярин, -на — вдавнину особа належна до вищого 

стану. Ст. сл. бояринь, слово всеслов’янське. Академик Ф. 
Корш досить переконливо виводить це слово з тюрк, баяр 
— вельможа: бай — багатий, знатний. А „боляринь” збли¬ 
жує з биль чи биля — знатний, а це давнє ,,биля” виво¬ 
дить з тюрк, бойла — знатньїй. Пр. І. 40. Дм. 556 схиля¬ 
ється виводити це слово з тюркменського. Звідси й рос. 
барим, барьіня, барьішня — можна також зробити таке 
припущення, що „боярин” — ст. сл. боляринь — похо- 
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дить від ст. сл. болий — більший, боле — більше. Літ. 
наголос бшірин, зах. укр. боярйи. 

Слово о п. І. 1187 р.: Иркоша бояре князю. 24. 
Лекс. 1627. 426: Келійца боярска покоя. 

Бря — стінний свічник для кількох свічок, з фр. Ьгаз 
рука. Слово псвідміїшс. 

Бравада — зухвала вихватка, хизування хоробрістю, 
фр. Ьгауасіе. Бравірувати, фр. Ьгауєг — виявляти не¬ 
потрібну сміливість. 

Бравїссімо — вигук найвищого ступеня похвали, з іт. 

Ьгауіззіто — якнайчудовіше. Браво — вигук заохо¬ 
чення, іт. Ьгауо — чудо-во, див. біс. 

Бравнінг, -га — автоматична зброя, напр. пістолет. 

Назва від імені англ. конструктора Вго\упіп£. 

Бравурний — гучний, жвавий, фр. Ьгауоиге — хороб¬ 
рість. 

Брак, арх. — одруження, ст. сл. браюь; в мовах ст. сл., 
рос., болгар, і д. серб. Це найстаріший термін оженення. 
Походить від бьрати, беру: брати жінку. А. Соболевський 
виводить „брак” з „братно” —- їжа, тому „брак” визначало 
й пир, бенкет. Див. шлюб. 

Лекс. 1596. 5: Брак — женйтва, весельє. Весельє спра- 
вую. 

Брак, браку — недостача в виробі, бракувати, брако¬ 
ваний. Позичка з пім. Вгаск — недостача виробу, від 
ЬгесЬсп - • ламати, розбивати. Слово вживане в чс., поль¬ 
ській, українській. На Схід прийшло в XVII ст. 

Крехівський Апостол 1560 рр.: І ііуг бракована особ у 
Богл 241. 444. Єслп особами бракуєте, гркх чините 164. 

Браконьєр, -ра — порушник законів про полювання, 
фр. Ьгосоппіег. 

Бракувати — відкидати, нехтувати, зневажати. 

Крех. Ап. 1560 рр. 407: Бог у узьічанью Своєи Ласки 
ани особою ани часом не бракує. НФт бракованя особ у 
Бога. 

Брама — ворота, в біблійній мові часто визначає й 
місто, бо тоді біля брами - воріт усе робилося. Порів. 

Повт. Зак. 12. 12, Єр. 14. 2, 15. 7. 

Брама — з чеського й словацького Ьгапа, ст. ц. сл. 
врата. 

Крех. Ап. 1566 рр.: Каждая брана з одної перльї бьіла 
659. Також „брона”: Змкрил мксто ж броньї єго 658. 

Брама — врата, Син. 9. 
Брандмейстер, -стра, нім. Вгапсітеізіег — начальник 

пожежної охорони; Вгапсі — пожежа, Меізіег — спеція- 
ліст, начальник. 

Брань, арх. -- війна, бій; ст. сл. брань. 
Слово о п. І. 1187 р.: Олговичи, храбрьіи князи, до¬ 

спіли на брань. 32. 
Лекс. 1596. 36: Брань — война. 
Брат — слово індоєвропейське; латин. їгаіег, нім. 

Вгийег, ст. сл. брагь, братрв; звідси; братство, брат¬ 
ський, братова — жінка брата, братчик — член братства 
і ін.; сх. укр. братік, зах. укр. братчик. 

Пишемо „братство” і „братський” (а не „брацтво” і 
„брацький”), згідно з походженням цих слів від слова 
„брат”. 

Братанич, ст. сл. братанть — двоюрідний брат, брата¬ 
на, братанька — дочка брата, братанич — син брата. Див. 

брат. 
Братанич, братанець, братанок, братан, братаниця, 

братанка, — це давні наші слова: братаничь, братаньць, 
братань, братана, братаньна; слова ці в літ. м. вже не вжи¬ 
ваються (тут їх заступили слова: племінник чи небіж, пле¬ 
мінниця чи небога), але в З.У. вони ще часті, бо підтри¬ 
муються ще й п. Ьгаіапек, Ьгаїапка. 

„Братанок — анепсій, сьіновец, брат стрієчньїй або 
тютсчньїїі, або сьіп братній або сестрин”. Син. 9. 

Анепсій, з гр. аперзіоз — кузен, двоюрідний брат. 
Брататися, ст. сл. братати ся — товаришувати, єдна¬ 

тися. 
Братерство — здруження. 
Крех. Ап. 1560 р.: В злученю братерства 11. 
Брати, беру — із ст. сл. бьрати, беру. 
Брати дівчину — одружитися з нею. Початкове старо¬ 

давнє було „брати”. 
Б. Грінченко: Я скажу дядьку, що тебе братиму II. 500. 
Б р а т и до уваги або на увагу, п. росі шуа§е, зважати 

на що. 
Братік, -ка — так вимовляється це слово по всій Схід¬ 

ній Україні, а не братик. Пор. вітати. 
Братова, -вої — жінка брата, іноді братйха. 
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Братство — так удавнину звався союз чи товариство, 
складене для праці при Церкві й для оборони її. Братства 
відомі з XV віку, а спинили свою працю при к. XVIII в. При 
братствах були сестрицтва, були й молодіжні братства. 

Лекс. 1627. 245: Содружество, цех, брацтво. 

Братчик — це член церковного братства. До середи¬ 
ни Х\/ІІІ-го віку вся Україна була вкрита братствами, до 
яких належало багато дорослого населення, і вони один 
одного звали братчик; так само звали себе й козаки 
на Січі. Але за ХХЛІІ-ХІХ віки слово братчик зникло 
з загального вжитку, і тепер братчик — це тільки 
член церковного братства, а не звичайний брат. Цікаво, 

що в думах слово братчик не стрічається ані разу, 

а брат знаходимо ПО разів. Але в З.У. постійно вжива¬ 
ється слова братчик зам. брат, братік, може й під 
впливом п. Ьгаісгук. 

Брахма (санскр. ЬгаЬта) •— це, згідно з індуїстською 
релігією, „душа світу” — джерело, з якого постало все 
те, що живе, і до якої все живе назад повертається. — 
Брахма означає верховне божество в індуїстській бо¬ 
жественній трійці: Брахма, Вішну й Шіва. 

Брахмани (санскр.) — жерці в давній індуїстській 
релігії, якою був брахман і з м, а його сучасною фор¬ 
мою є індуїзм. Брахмани — цс також члени найвищої сус¬ 
пільної касти в давній Індії. 

Бре — викликник на гулянках. Частий в піснях: Ой 
бре, море, бре! До нас дісталося з Балкан (серби, бол¬ 
гари) та румунів, Гр. тогоз, шоге — блазень; з нього 
її бре. Турецьке бре. Болгар. ,,море” на чоловіка, „морі” 

нл жінку. 

Бревно, арх.; ст. сл. брьвьно — колода. Лексикон 1627 
р. ст. 5: „бервно или бервено: трам”. 

Брекеке! — звуконасл. голосу жаб; звідси брекекати, 
брекекекнути. 

Брелок, -лка, фр. Ьгеіодие — оздоба, яку носять на 
годинниковому ланцюжку. 

Бреніє, арх. — ст. сл. бртьніє — болото, глина, мул. 
Лекс. 1596. 36: Бреніє — глина, болото. Бренньїй — 

глйняньїй, болот(ньій). 

Бренїти — звуконаслідування від „брень”. 

Брень! або бринь! — звуконасл. звуку удару об що 
металеве. Звідси бреніти чи бриніти — звуконасл. голосу 
струни, бжоли, комара, хруща й ін. 

Пор. бренькати, бринькати, бренькіт, бренькнути, 
бренькання, бриньчати, бряньчати. Часом, але дуже рід¬ 
ко, буває й „брунь!” 

Бреньок, бренькати, бренькання, бренькнути — звуко¬ 
наслідування звуку щипкового музичного інструменту. 

Лекс. 1627 р. 42: „Глас — голос, дзвенк, бренк”. 
Лекс. 1627. 422: В кінирьі шумяще — на гарфах брен- 

каючьі. 
Бретер, -ра, фр. Ьгеїїеиг — викликач на дуель з най¬ 

меншої причини. 
Брех! — звуконасл. собачого гавкання (праслово); 

звідси: брехати, брехання, брехач, брехливий. 
Вільде: Мой бре, ти здурів (на раптовий удар) II. 266. 
Брехати, ст. сл. брехати — гавкати, ст. сл. бреханіє 

— гавкіт пса, ст. сл. брехт> — брехун. Слово о полку Іго¬ 
реві 1178 р.: Лисиці брешуть на червоні щити. З ходом 
віків первісне значення „гавкіт пса” змінилося на говорен- 
ня неправди взагалі. Звідси: брехун, брехня і т. ін. Слово 
загальнослов'янське, а може й балтійсько-слов’янське. 

Крех. Ап. 1566 р.: Брешуть, абьі брухи свои тучили 
456. 

Лекс. 1596. 166: Лаяніє — вьітьє, бреханьє. Лаю — 
вьію, брешу. Лаятель —* брехач. 

Слово о п. І. 1187 р.: Лисици брешут. 
„Лаяніє — бреханьє. Лаятель — брехач”, Лекс. 1627, 

106. 
Брехач, брехунець — народне адвокат. 
Брехня, брехати — слово простої буденної мови. 

Брешу — лаю, бреханіє — лаяніє, рьїканіє, лжа, 
брехочт — лаятель, ложт>, Син, 9. 

Бреш, -ші, з фр. ЬгесЬе- — дірка. „Пробити бреш” з 
Ьаііге еп ЬгесЬе, зробити початок, почати. 

Слово „бреш” також означає пролом у фортечній сті¬ 
ні, а переносно: нестача. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Бреш — пролом в стене. 
Бригада — військова частина з кількох полків; об’¬ 

єднання в одному місці працівників, з фр. Ьгі§ас1е. Бри¬ 
гадир, -ра — командир бригади взагалі, а в війську 
бригадир — генерал бригади. 
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Бригідки, -док — по всій 3. У. відома жорстока тюр¬ 
ма (у Львові) за часів нової Польщі (1918-1939). 

Вільде І. 139: Свої курси я вже закінчував у Бригід- 
ках. 

Брйдити — зробити що бридким. 
Лскс. 1596. 326: Обваждаю — огйджую, зважаю, об¬ 

ри дж у ю. 
Лекс. 1627 р. 43: Гпуїлаюся бриджуся, отрккаюся, 

мсрзйт мя, горжу, взгоржаю”. „Гшос - бридкость”. 
Бридитися чим — відчувати бридкість чого. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Милость (любов) ничим ся не 

брьідит 343. 

Лекс. 1569. 10: Гнушаюся — бриджуся. 

Лекс. 1627. 270: Чиню негбдньїм, горджу, брьіджуся, 
зневажаю. 

Лекс. 1627. 295: виражаюся — брьіджуся. 
Бриджуся — гнушаюся, Син. 9. 

Бридкйй, ст. сл. брид'ьк'ь, брид'ькьій — гіркий, гид- 

киіі. Слово „бридкий” означає те саме, що й ст. сл. 
МР'ЬЗ'ЬКЬ; відси укр. мерзенний, рос. мерзкий, чеськ. тггку. 
пол. оЬшіеггІу. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Гр'Ьхи брьідки 238. 
„Мерзость — мерзеность, бридкость, обридливость” 

Лекс. 1627. 116-117. 
Брйдкість — огидність, мерзенність; ст. сл. бридь- 

кость, мрьзость. 

Лекс. 1596. 176: Мерзость — мерзеность, бридкость. 
Бридкость — мерзость, гнюс. Син. 9. 
Бридливий той, хто бридиться, а також бридкий. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Чипит што брьідлииого 660. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Чипит літо бридливого 660. 
Бридливість — відчуття бридкости, а також бридкість. 
Лекс. 1627. 244: Мерзость, бридлйвость. 
Лекс. 1596. 29: С'ьгнушеніє — мерзеность, бридлй¬ 

вость. 

Бридота — гидота, мерзота. 
Бризь! — словонасл. руху. Кров цівкою бризнула з ро¬ 

та. Ст. III. 67. 

Бризь! — звуконасл. кроплення (праслово). — Звід¬ 
си бризкати, сучасний правопис бризка, мн. бризки, брйз- 

кання, бризкати. 

Бризкати — прискати, обмочувати бризками. 

Брик! — звуконасл. удару ногою скотини. Пор. брика¬ 
ти, -ся, брикання, брикливий, брикун, вибрик. Праслово. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Трудно тоб'к єсть противо сна 
брикати (ц. сл. прати) 142. 

Брикет, -та, фр. Ьгідиеііе — спресовані плитки вугіл¬ 

ля ЧИ ін. 

Брила — великий відламок, кусок; польське Ьгуїа, 
серб, бріля. 

Бриль. — В Х\ЛХ\Л ст. помітний був сильний іта¬ 
лійський вплив на культурне життя Польщі, свідком чого 
маємо багатенько старих позичок у мові польській із мо¬ 
ви італійської; чимало таких слів зайшли й до мови укра¬ 
їнської. Так, до нас зайшло й слово бриль, переробле¬ 
не з італ. ошЬгеІІо (парасолька, накриття над чим). В Ук¬ 
раїні панує слово бриль, капелюх там мало знане. 
В мові польській Ьгуі позостався тільки в мові народній. 

В нашій мові слово бриль досить старе; так в акті 
1588 р. (див. Архивг> Ю.З.Р. І, І, 240) читаємо: Шапокт> 
поповскихт. двіз, брилеві) два чорнихд>. Бриль — це 
капелюх частіш солом’яний, але за останніх часів і на не- 
солом’яні капелюхи стали казати бриль, напр.: „Дама в 
брилику”. 

Брильянт, -та — алмаз, діамант; фр. ЬгіНапІ — блис¬ 
кучий. 

Бриміти —■ звуконасл. слово від звуку металю і т.п. 
Пор. також бриніти. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Стался єсми м'кдю брьімячою 342. 
Брйндза. — 1. Літературна вимова тільки брйндза, 

так подають і академічні словники. Слово чуже, а тому 
кінцеве дз не зм’якшилося в нас; самі гуцули, що перші по¬ 
зичили це слово, вимовляють брйндза; але на Покутті, 
напр., часта бриндзя. 2. Слово це прийшло до нас із 
Румунії, де здавна пастухи робили бриндзу, румунське 
Ьгїпга того ж значення, — звідти й гуцули навчилися ро¬ 
бити бриндзу. Див. „Рідна Мова” ч. 25 ст. 33. О. Трубачев 
указує й албанське джерело для бриндзи, що слово могло 
прийти „при допомозі рухомого пастушого населення Бал¬ 
кан і Карпат”, звідки могло попасти в укр., польс. і сло¬ 

вацьку мови. 
Рум. Ьгїпга — овечий сир. 
Брйндзю бити — бідувати. Див. брйндза. 
Британія див. Англія. 
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Брйтва, ст. сл. бритва — інструмент з гострим лезом 
для бриття (голепня). 

Лекс. 1627. 289: Обров — брйтва. 
Бритва — бричь, стриголпшгь. Син. 9. 
„Брич — брйтва, стригольник”. Лекс. 1627 р. 16. 
Брйчка — легкий візок, з нім. Віггиізсіїе, італ. Ьігос- 

сіо, польське Ьгусгка, лат. ЬігоШиш — двокілка. 
Бредня — видумка, фантастична поголоска, сплетня, 

від ст. сл. бредити — фантазувати, мріяти, говорити в га¬ 
рячці. 

Бркдня — блядн, баспь, лихословів. Вріжу — блядо- 

словлю, буєсловлю. Бркдишт? — ЛИХОСЛОВИШ!?. Син. 10. 

Бришкати — звуконасл. чванитися, вивищуватися, 
важничати. 

Б. Грінченко: Скрутимо йому в’язи, щоб не бришкав. 
II. 321. 

Брістоль, -лю — високого сорту картон; назва від 
англ. міста Брістоль, де його вперше виготовляли. 

Брова — із ст. сл. бртвь (праслово). 
Бровар — пивоварня, д. нім. Ьгоалуег, суч. Вгаиегеі 

від Ьгаиеп — варити; польське Ьго^/аг. 
Броди, Бродів — місто Львівської области. Воно відо¬ 

ме з XII ст. За народи, переказами, воно було окружене 
численними болотами, і щоб дістатися до нього, доводи¬ 
лось переходити болота вбрід, від чого й постала назва 
міста Броди. 

Бродь — водостеч, Син 9. 

Броїти — виробляти, витворювати, пустувати, в укр. 
мові слово рідке, В „Енсїді” І. Котляревського: ,,Тепер же 
на мене звертає, сама наброївши біди” VI. 13. Іменника 
до цього немає, а південнослов’янське ,,брой” —- це чис¬ 

ло. Пол Ьгоіс — пустувати, а також (хоч і рідко) — грі¬ 
шити. 

Бронепотяг — бронірований потяг, рос. бронепоезд. 

Бронза, фр. Ьгоп2е — сплав міді з оливом і ін. Брон¬ 

зо в и й — з бронзи зроблений. „Забронзувати” кого — 
зробити з кого „пам’ятника-статую” ще за життя його. 

Бронь, броня, арх. —- зброя. Син. 9: оружіє. 
Лекс. 1596. 21: Оружіє — бронь, зброя. 
Брошура, фр. ЬгосЬиге — тонка книжечка без паліту¬ 

рок. Брошурувати — складати надруковані аркуші 
в книжку. 

Брр! -— вигук на означення холоду, дрожу, а також об¬ 

ри дження. 

Бруд, -ду — нечистота; ст. сл. грязь, рос. грязь, не¬ 

чистота; пол. Ьгші 
Брудт» — скверна, нечистота, Син. 10. 
Лекс. 1627. 145: „нечистота — скверна, бруд”. 

Брудершафт, -ту — з нім. ВгибегзсЬаЙ — братерство; 
„пити на брудершафт” або „пити на ти”, і один одному 
казати т и (а не в и), пити на велику дружбу. 

Брук, з нім. Вгискип§ — вимощена камінням поверх¬ 

ня землі в місті; напр., вулиця, площа. 
В Укр. вживаються: брук, брукувати — мостити ка¬ 

мінням, брукований — мощений камінням, брук — ви¬ 

мощена вулиця. 

Брунатньїй, з фр. ЬгипеІТе -— темноватий колір — між 
чорним та оранжовим. 

Лекс. 1627. 468: Брунатная фарба. 

Брусниця — брусна ягода, стародавні „брусний” — 

червоний, „бруск” — пурпура. 

Брут. — „І ти, Бруте?” кажуть тоді, коли неждано до 
ворогів пристає чий приятель. —• Марк Юній Брут 
був близьким приятелем Гая Юлія Цезаря, але взяв участь 
у змові проти друга, і був 15 березня 44 р. до Хр. серед 
убивців Цезаря. Побачивши Брута серед убивців, Цезар 
гірко сказав: „І ти, Бруте!” Так кажуть іна приятеля-зрад- 

ника. 

Брутто, -та — вага товару з упакоіванням; загальний 
прибуток без вирахування видатків; з іт. ЬгиМо — грубий. 
Див. нетто — вага без упакування, а прибуток чистий. 

Брюх, брухо, брух, арх. — черево, живіт, ст. сл. 

чр^во, животі?. 
Брухт? — чрево, утроба, животі?, трибухт?, Син. 10. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Которьіх єсть Бог брух (ц. сл. 

чрево) 458. 

Брязкало — (арх. брящало. Син. 13) — кусок металю, 
що при ударі брязкає. Мир. ХРВ; „Ударивши [сторож при 
церкві] в брязкало”. 

Брязчу — звеню, бряжчачи — дзвинячи, звонячи, 
брязк. Лекс. 1627. 76. 
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«еТалеТпраРсл3оКво^ЗВУК°НлаСЛ- ЗВуку "ри ^Р1 об що 

», 6рязка“- 
Ьрязь! — звуконасл. биття скла. 

/ірязкїГХбряж.,йтиИЬ! ~ 3 ву конасл і дування брязкоту. 

р. І6.,ІР,,Ц"Л0 ~ брйзкал,11« ™ "‘™ брязчит”, Лскс. 1027 

га Бу! ~ звУ{<оиаслідуваішя великого дзвону гудіння 6у 
гая. Форма подвоєння: б,бу! Звідси бубунаги.' У 

,'нстрГ'" 7піВЛ3°УГНа^ '■бу"; шкУРО™иий музичний 
пан; ст. сл. тупань ра тамбуРи"' аРх- кимвал, тим- 

Бубон-ь — тимпань, Син. 10. 
Лекс. 1627. 463: Бубен. 

Лекс. 1627. 464: Тимпан — бубен. 

..*у^в* Т 35Уконаслідування неясного говору. Пра- 

г ,!!1Даі 0 >' 0 0 111 т и — неясно, приглушено гово¬ 
рити, буооніння, буботання, буботати. 

Бубни — картонна масть; походить від того що на 

тпся' шеКарТаХ Ц1,®1 масти спРавді малювали бубни. Зва- 

карти ”ДЗВШКИ ’ а на Волині й тепер „дзвінка”. Див. 

Бубусі! - в дитячій мові! упасти. 

злоппяВа«’ бувайте — скорочене, приятельське: бувай здоров, бувайте здорові! у 

паїпіВАІ(ЙТГ ;ІЛ()Р')ИІ! ч;|ста форма прощання в Ук- 
лс ввечері кажуть ,,І Іадобраиіч!” 

Ь. Грінченко: Бувайте здорові! — Бувайте й ви! II. 
Бугай -бик, з тюрк., татар, бугау, тур. буга — бик 

болі ар. буга, у половців бик. Дм. 530. 

б Б уГаИ’ звичайно виводять з тюрк. буга. Але див. 

*УІ?! ~звукона«- «РИКУ бугая. „А бугай: бугу<” 
(•> кр. Пісні Макс. 13). у у 

Бугу! вигук бугая, звідси може й бугай. 

Буда’ будка ~ дерев’яна легка побудівка, палатка 
з сер. нім. Виобе (з Ьаиеп). 

Буддизм, -му - релігія за наукою Будди, що жив за 
6 віків до \р. в Індії. Буддист - послідовник Будди. 

180 

Будень — мн. будні, буденний і будній (зах. будний). 
Слово має той самий пень, що й у старослов’ян. „б'ьд'Ь- 
ти” — не спати, вартувати, працювати; „будень” — робо¬ 
чий, не святковий день. В українській мові слово це давно 
вже підпало „озмисленню” — його мислили, ніби це „будь 
який день”, „будь день”, чому й писали „буддень”. А. 
Чайківський, „Малолітній”: У буддень 43. В західньоук- 
раїнських говорах так цс слово й справді вимовляється, 
наир. „Етп. Збірник” т. X ст. 128 подає „буддень”. Те 
саме не рідке і в говорах східньоукраїнських; Словник 
Б. Грінченка знає тільки „буддень” і лише в 3-м виданні 
додано „будень”. Решетилівська Учительна Євангелія 1670 
р. подає: Росказуєт нам працювати в днЬ будденниє 88. 
Єванг. Учит. 1637 р.: В день буденньїй 401. Правдива ети¬ 
мологія цього слова наказує писати: будень, буденний, 
будній. - Рос. будень, ПОЛЬ. СІ2ІЄП рО\У52ЄСІПІ. 

Буджет див. бюджет. 

Будйнок — слово німецького походження; в ХУІ-ХУІІ 
ст. часто визначало тільки різні прибудови коло хати: ко¬ 

мору, клуню, хліви і т. ін., але не саму хату. Стародубські 
судові акти 1665 р.: Продал дом своїй власний з пляцом 
и з будинком 32. Продал дом свой власний зо всим бу¬ 
динком і з гумном 85. Акт 1599 р. (Арх ЮЗР. І, XI 102): 
Даровала избу, будннкомь добре зьпораженную. Трохи 
пізніше слово „будинок” стало визначати всяке забудуван- 
ня, будівлю взагалі. Напр. Діяріюш Ханенка XVIII ст.: Про- 
шеньї били мирскіе особи вт> будинки гетманскіє на ку- 
шаньє 74. 

Будинок, буда, будувати, будівничий з -нім. Виесіе, 
Ьаиеп. Лексикон 1627 р. ст. 76: „Зданіє — будованьє”, тут 
же: будовничій, на ст. 77: будовник, будованьє. Крех. Ап.: 
Ви єсте будованєм Божіим 307. Будовник мудрий 307. Не 
все будую 333. Алфавит: „будую — зижду” 775. 

Ст. сл. здание (будинок) зберігається в сербській 
і рос. мовах. 

Будйти, ст. сл. будити. Звідси будите л ь — хто 
збуджує. 

Слово о п. І. 1187 р.: Уже лжу убудиста. 21. 
Будівнйцтво — факт будування чого. 

Лекс. 1627. 324: Строєніє — Божеє ряжЬньє вс^м 
свЬтом, осмотруючеє єго и промишляючеє о нем. 

Будка — куща, колиба, с'Ь-нь, скинія, селеніє. Син. 10. 
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Будованя — зданіє, заждителство, созданіе, тектура 
Син. 11. 

Будованьє — робленьє, будовнйчій, роботник 
Лекс. 1627. 76. Будую — зижду. Лскс. 78. 

Будовникь — здатель, созидатель, сождитель, строи- 
тель, тектошь, архітектон. Син. 10. 

Будовник (ц. сл. архитектон'ь) мудрьій 307. 
Будуар, -ру, фр. Ьоибоіг — невелика дамська вітальня. 
Будування — процес споруджування чого, а також 

— твір. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Будуване муру 659. Вьі есте буду- 

ванєм Божім 307. 
Лекс. 1596. 136: Зданіє-будованьє, подстр4>шьє. Зижду 

— будую. 
Лскс. 1627. 245: Созидаю, сооружаю будую. 
Будувати — ставити будинок, споруджувати що, тво¬ 

рити. 
Крех. Ап. 1560 р.: Милость будуєш (ц. сл. созидаєш) 

323. 
Лекс. 1627. 250: Создавьій — которьій збудувал. 249: 

Будованьє. 
Лекс. 1627. 251: Сооружаю —- будую. 
Будую — жижду, зидаю, созидаю, сооружаю, соустра- 

яю, Син. ПО. 
Будучий. Лекс. 1596. 4: Будучій — прийдучій, што 

млет бьіти. 

Лекс. 1596. 4: Будущій — прийдучій, што маєт бьіти. 
Будяк, -ка, пор. бости (колоти), — це рід буряно- 

воі рослини з колючками; ст. сл. влТ)Чьць, рос. волчец, 
поль. Ьосііак, лат. согйииз. 

Будяк, мн. будяки: На стерні будяк стояв. Свидн. 45. 
Місцеве бодак. 

Будь ласка — складається з двох слів, але через часте 
вживання вимовляється немов одне слово. Значення: зволь- 
то, прошу. Злилося п один вираз так сильно, що вже одни¬ 
ні сть числа в „будь ласка” не відчувається, а тому вжива¬ 
ється і в значенні числа многого, замість „будьте ласкаві. 

Будь ласка походить з будь ласкав (у Куліша 
„Отелло”: будласко 19. 44). 

Бужани — „бо сидять по Бугу” (Іпат. Літ. ст. 6, вид. 
1871 р.). 

„Бужани, -зане (бо с'Ьдоша по Бугу”, Пов. вр. літ. 

Буза, -зй — напйток з проса, тур. боза, тат. боза. дм. 

530. 
Бузок, буз, без, боз — пахучий кущ, по різних зем¬ 

лях різно зветься. Загальнослов’янське слово. Сюди, певне, 
й бузина. Пор. приказку про те, що логічно не в’яжеться 
одне з одним: „На городі бузина, а в Києві дядько”. 

Бузя — личко в дит. мові. Умиємо бузю. З поль. Ьигіа. 

Бузько — рос. аист, сісопіа аІЬа. Чотири вояки зва¬ 
лися: „Лелека був полтавець, Боцян — подолянин, Чорно¬ 
гуз — степовик. Лелека, боцян і чорногуз — це три наз¬ 
ви однієї птиці. Так кажуть в Україні — на Правобережжі, 
Підкарпатті та Лівобережжі — на нашого бузька”. (Ю. 
Смолич: „Наші тайни” 1964 р. 450). 

Буй, арх. — ст. сл. буйшь — відважний, сильний, не- 
иогпмоваинй, павіжепий, буйний. 

Слово о п. І. 1187 р.: Буй тур Всеволод. 
Буйний — величавий, високоумний. Син. 11. 
Слово о п. І. 1187 р.: А тьі буй Романе. 31. 
Слово о п. І. 1187 р.: Слава буй туру Всеволоду 46. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Почали бьіти буйньї 514. 

Буйство, арх. — велика сила, пор. буй тур. 
Слово о п. І. 1187 р.: Великоє буйство подаста хино- 

ви. 25. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ваю храбрая сердца вв буєсти 

закалена. 26. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тьі буй Рюриче. 29. 
Слово о п. І. 1187 р.: За раньї Игоревьі, буєю Свято- 

славича. ЗО. 
Слово о п. І. 1187 р.: Високо плаваєш на д%ло вв 

буєши. Хотя птицу вв буйств'Ь одол’Ьти. 31. 
Буяти — розкішно рости; бути непогамованим. 
Буяю — разсверепТваю. Син. 12. 
Бук, -ка, ст. сл. букв», слово всеслов’янське, взяте 

з герм. Ьоко. 
В у к -- слово герм, походж. Дерево бук не росте на 

схід лінії Кеиіґсберґ-Ломжа-Сєдлєц-Люблин-Поділля — 
гирло Дунаю (А. Шахматов). 

Букарт — назва дитини неправого ложа в З.У., а літ. 
байстрюк. 

„Би карт — нечистого ложа син”, Лекс. 1627 112. 
Лекс. 1627. 200: Рабичищ — невольник, букарт. 
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Ьиссаіа а’ ДГ- КУ^0К> 3 РУМ- Ьисаіа, а рум. з лат. 
оиссаіа — шматок. Стефаник, „Камінний хрест”- А всьо- 

ст. Т9ГКУ ЛИШИВ Й0МУ ТЗТ0 букату ГОрба- Р- М- 1934 Р- 

ла бВтобі.Є 1 489: ЖИТТЯ СВ0Г° відкраяла 6 дукату, відда- 

Ст- сл- букьі — назва, що колись вживалася як 
слово множинне. Це стародавня наша позичка з мови гот- 

*б° давньонімецької, пор. лат. Ьока, д. г. нім. ЬиоЬ, 

и<тз-ит КНИГа‘ СтаРе букві визначало книги, пере- 
• Д гр. ВіЬІіа -- книги. В „Оповіданні ченця Хороброго” 
слово „оукарь” — на книгах вихований, що знає книги, 

часто вживалося і „книги” замість букви. 
Буква. Винесені надрядкові букви. В давніх рукопи¬ 

сах і стародруках кінцевий приголосний складу чи слова 
м.г виноситися над його голосну букву і покривається 
круглим титлом. 

„Буква азбука, алфавіт, албо абсцадло”, Лскс 1627 
р. 15. ’ ' 

Буква, ми. букви, буков і букв. Слово буква з спо¬ 
конвіку вживається в пас, давнє букн, а слово літера 
взято з лат. 1 

Буквар, -ря елементарний підручник, з якого вчать- 
ся читати й писати. 

Б у к в а р, ст. сл. буква - - книга, лат. Боса, н. нім. ВисЬ. 
„БукварЬ — азбучшікіГ, Лекс. 1627 р. 15. 

Букініст, -ста — торговець книгами, фр. Ьоиаиіп _ 
стара книга, звідси й фр. Ьодиіпізіе. 

Буколіка — стародавня поезія, що змальовувала на¬ 
солоди пастушого життя. З гр. Ьикоіікоз — пастуший. 

Буксир шнур (линва), яким віз, пароплав чи ав- 
томобіль тягне за собою другого. 

Сл. Тимашова к. XVIII в.: Буксірам-ь — бечевоє, лям- 
ковоє, завозомь. 

Була, було, були — від дієслова бути. 
Лекс. 1627. 448: Корона уроблена бйла (била). 
Булава гетьманське жезло, неясного походження. 
Буланий - назва масти рудого коня, булапіти — ста¬ 

вати буланим. З татар, булан „лось”, також його масть 
Дм. 530. 

Булат, -та — стальний держак меча. Це слово іран¬ 
ське, перське фулад (старіше пулад), перейшло в тюрк¬ 
ські, пор. тат. булат. Дм. 556. 

Булка — пшеничний круглий хліб. Перше „булка” ви¬ 
значала окрему хлібину, а тому часті вирази „булка хлі¬ 
ба”. Пізніше „булка” стала визначати пшеничний бліб. 

Булла — папське послання чи грамота. До цієї гра¬ 
моти привішувалася печатка, що по-лат. зветься Ьиііа — 
печатка, тому й саме послання стало зватися буллою. 

Початкове значення: металічна кулька, олив’яна пе¬ 
чатка, приложена до папського акту, писаного на папірусі, 
а з X в. на пергамені. 

Було — від бути; ст. сл. бьіти. 
Слово о п. І. 1187 р.: П-Ьти бьіло п-Ьснь Игореви. 

Буля — булка в дит. мові. 
Буль! -буль-буль-буль! — звуконасл. переливу води. 

Праслово. Звідси: булькати, булькотіти, булькання. Подво¬ 
єна форма бубуль, бубулькати. 

Бульки — з.у. очі. Вільде І. 292: Доцька вирячила 
бульки. 

Бумага — рос. назва паперу, акт, паспорт. Рос. бу- 
мага — може з тат. бумуг, бумбуг, тюрк, памбук, памук. 
Можливо й гр. ЬогпЬих, іт. ЬотЬа§іо. — Укр. народне бо- 
мага, літерат. бумага. 

„Бумага — бавовна, пап-Ьр, албо всякая мяккота” 
Лекс. 1627 р. 15. 

Бумеранг, -ґу, англ.Ьоотегап£ з австрал., — кидальне 
знаряддя, яке вертається туди, звідки кинуто. 

Бунт, бунтувати — слова німецького походження. Як 
і німецьке Випі, стародавнє наше „бунт” визначало тільки 
зв’язок, гурт, в’язка, пучок, а бунтувати — з’єднувати. 
Книга 27 Литовської Метрики 1538 р. ст. 51: Тьіи м%щане, 
собравшьіся бунтом, силою, моцно, гвалтом; ст. 52: Со- 
бравшьіся бунтом (=гуртом), на Церков Божую гвал¬ 
том находили; ст. 52: Мьі бунтов (=гуртів) нккоторьіх 
не чьїнили. Польські сеймові діяріюші з 1555 р. с. 138 по¬ 
дають: АЬізші зі§ гЬипІошаїі 2 кгоііет ггітзкіет 1і§е; 
з 1563-1564 р. ст. 348: СЬс%с Іеп Ьипі піе] лмсаіе гасЬо- 
чмас („Ргасе Гі1о1о§іс2пе” VI. 27). Решитилівська Учитель¬ 
на Євангелія XVII в.: Жидове на Христа бунтуються заби¬ 
ти 37м. 
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Крім того, „бунт” — де була в’язка в 15 чи інше число 
штук, напр. бунт лисиць, бунт Гудзиків, бунт шкур і т.п. 
Це значення відоме в нашій мові ще й тепер: бунт шовку, 
тютюну, ниток. 

Але через те, що гуртки (бунти) легче боронили свої 
права, або ліпше виконували постановлене, згодом поста¬ 
ло нове значення цих слів: повстання, ворохобня, повста¬ 
вати. Таке значення бачимо вже в Словнику П. Беринди 
1627 р.: „В'ьзмущаю: бунтую, крьїк'ь чиню, заколочую, 
посполствомь. Крамола — розруха, бунгь, збунтовання 
ся. Ков — звада, бутованє”. 

Бунт — ст. сл. крамола; рос. бунт, мятеж, арх. кра¬ 
мола, поль. Біті, гокозг. 

Лекс. 1627. 203: Звада, збунтованьє, бунт, звадца, бун¬ 
тівник. 

Крех. Ап. 1560 рр.: Бо ся нам не годит чинити бунтов 
107. Из бунтованя 646. 

Бунтьі — возмущеніє, ковь, расколт>, крамола, мя- 
тежа, раздорь, Син. 11. 

Бунтація — бунт. (Це приклад златинщення укр. слів, 
що робилося по наших духовних школах). 

Б. Гріпчепко: Настоящая бунтація, та й годі! II. 315. 
Бунтівнйк — той, хто бунтує людей проти кого. 
Лекс. 1627. 220: Розрух чинячій, бунтовник. 
Б у н т о в ни к гь —■ возмутитель, ковпик, крамолниюь, 

мятожньїк, расколник'ь, раздорникть, сковникт?, распрі 
творец'ь, распріватель, Син. 11. 

Бунтувати — робити заколот. 
Лекс. 1627 р. ЗО: „Возмущаю -- бунтую, крьік чиню, 

заколочую посполством”. 
Бунтуюся — возмущаюся, крамолюся, Син. 11. 
Бунчук — одна з гетьманських ознак, булава з кін¬ 

ським хвостом. Тур. „бунчук” — намисто, прапор. Бунчу¬ 

ковий полковник чи б. товариш, бо „бунчук” давався і 
в нагороду. Дм. 531. 

Б у н ч у к — кінський хвіст на держаку. Це знак влади 
Її сану паші. Паші бувають однобунчужні, дво- і трибун- 
чужні. 

Паша — турецький достойник, що має рангу генера- 
ло в війську. 

Бура, хім. — Ьогах. 
Сл. Тимашова к. XVIII в.: Буракс'ь — бура, спайка. 

Бурав, -ва — сердел, з тат. борау. В укр. частіше свер¬ 
дел. Дм. 531. 

Бурак — слово походить із середи; латинського Ьог- 
га£о, що визначало не нашого буряка, а рід огірків. Але 
з Ьогга@о і з наших буряків однаково робили салату, а то¬ 
му значення одного перенесене на друге. В старій поль¬ 
ській мові ще в XVI в. була форма Ьогак, пізніше стало 
Ьигак, чи не від поляків і до нас прийшло. Форма „бурак” 
вже в XVII в. знана в нас. Але ще Котляревський писав 
„боряк”, див. „Енеїда” IV. 515. 

Буран, -на, буревій, з татар, буран. 
Бурбон, -па — груба людина, бруталь, неук. Назва 

походить від фр. династії Бурбонів. 
Бург, бургу — з німецького Виг£ — фортеця, укріп¬ 

лене місто, а потім — місто взагалі. 
Сл. Тимашова к. XVIII в. Бургь — городть, крепость. 
Бурда — бунт, з поль. Ьигба. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Вчинилес бурду (п. Ьигк§) 120. 

Зрушил тьіи бурдьі 104. 
Бурда — звада, молба. Син. 11. 
Бурдїй, місц. — в 3. У. назва землянки. 
Бурдюк — ворочок з козиної чи овечої шкури, в яко¬ 

му держать вино чи що інше. З тюрк, бордук (бор — ви¬ 
но), борлук — міх для вина. Дм. 532. 

Буревій, -вію —* слово складене: буря + віяти (Го- 
лоскевич, 1955 р. ст. 34 дає буревій, буревою, — це помил¬ 
ка). 

Буржуй, -уя постало з французького Ьоиг^еоіз — 
міщанин (городянин). А що ці міщани все були заможні, 
скоро постало й нове значення слова — заможний. 

„Буриданів осел” — так звуть безвільну, нерішучу лю- 
дину. — Французький філософ XIV віку Буридан навчав, 
що худоба не має своєї волі. Коли покласти сіно по боках 
морди осла на однаковій віддалі, то він не знатиме, звідки 
починати, і здохне з голоду. 

Бурий — сірий, строкоричневий, тюрк, бур — те саме. 
Див. 566. 

„Бурий” є словом невідомого походження. 
Бурити — руйнувати. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Церков Божую бурил 405. 
Лекс. 1627. 200: Розоряю — збурую. 
Лекс. 1627. 203: Разоряю — псую, буру. 
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Бурка — верхній одяг гетьманський; ніхто інший не 
мав права вдягатися в неї. Але хто стяв голову турчину- 
татарину, мав право на бурку. Назва може від ,.бурий”. 

Буркут, -та, — мінеральна вода на Гуцульщині, Закар¬ 
патті. Назва від частого укр. слова буркотіти: буркут бур¬ 
коче. Див. РМ 1936 р. ст. 229 (про слово буркут). 

Бурлака і бурлак, -ка -— бездомний робітник (в мові 
рос. це робітник, що тягне вірьовкою баркас угору рікою). 
Татар, корінь „бур” визначає тягнути, крутити. З мови 
рос. слово це розійшлося до сусідніх народів. Дм. 557 
вважає це слово тюркізмом. 

Бурлеск, -ку — перебільшено жартівливий твір, напр. 
„Енеїда” Котляревського 1796 р. Від іт. ЬшТа — жарт, фр. 
Ьи^1е5^ие. 

Бурмістр, -стра, з пол. Ьигтізіхг, а це з нім. Виг§ег- 
теізіег — посадник міста, цебто голова міської управи. 

„Б у р м й с т р — анеипат, старшій радца албо справ- 
ца в якой земли” (Лекс. 1596 р. л. 16). 

„Староста, нам'ізсник. Бурмйстров (Лекс. 1627 р. 
344). 

Бурмотіти — неясно говорити собі під ніс. Звукона¬ 
слідувальне слово. 

Бурнус, -са — довга верхня одежа чоловіча чи жіно¬ 
ча. Часто бурмук. Місцеве слово, часте на Полтавщині, 
звичайне на Київщині, вживається в „Кобзарі” Т. Шевчен¬ 
ка, напр. у „Марія”: „Вовну білую пряде на той бурнус 
йому святешний”. Походить з араб. Ьигпиз. 

Бурса. -- Це слово має довгу історію розвитку. Нове 
лат. Ьигза, нім. Вбгзе —• гаманець, торба, з цього постала 
назва загальної каси якоїсь установи, напр. братства, ма- 
настиря й т. ін. Пізніше так стала зватися каса шкільних 
гуртожитків, а потім і самі ці гуртожитки одержали 
назву бурса. Бурси (Воигзе) широко розвинулися у Фран¬ 
ції, а мешканці їх звалися Ьигзагіі або Ьигзіаіі. Пор. біржа. 

Перша бурса на сході Европи постала 1615 р. при 
Братській школі в Києві, а потім при Колегії Митр. П. Мо¬ 
гили. Бурсою звалася установа, де жили учні, а самі вони 
звалися бурсаки. Значно пізніше, вже в XVII р., вони по¬ 
малу поширилися по всій Росії і були при кожній духов¬ 
ній школі. 

Бурунити — кипіти й хвилюватися бурунами. Бурун 
— пінні хвилі. „Уже все місто бурунить”, Гонч. Л. і 36. 10. 

Бурх! — звуконаслідування сильного вітру, льоту 
пташок. Звідси бурхати, бурхання, бурхлйвий, бурхлйвість, 
бурхлйво, бурхнути. 

Бурш, -ша, нім. ВигзсЬ, — так звуть веселих німець¬ 
ких студентів. 

„Буря в склянці води” кажемо на безпідставну супе¬ 
речку. Вираз дуже давній, бо ще давні гр. письменники 
писали: „Буря в горшку”, „Буря в ложці”. В українській 
мові: „За онучу збили бучу”. 

„Буря в склянці води” — коли малому придають 
велике значення. Так сказав „гострий на язик” франц. фі¬ 
лософ Монтеск’є (1689-1755) з приводу подій в маню¬ 
сінькій республіці Сан-Марино на Апенінському півострові. 

Бура — буреніє, волна, волненіє, повалност в'Ьтров'ь, 
примраюь, Син. 11. 

Бурук, назва плоду, з лат. Ьогга§о — огірок. Але в 
Польщі і в Україні ці плоди поплутали і назви вживають 
невідповідно. 

Буряковіти — ставати червоним як буряк, червоніти, 
шарітися. 

Б. Грінченко: Скрикнув становий, збуряковівши II. 150. 

Бусел, бусько, бусок, може з тюрк, „бос” — сірий, 
бусий — темносірий. Поль. Ьосіап. 

Лекс. 1627: 453: Сіноконія — бусел, або боцян. 
Лекс. 1596. 20: Неясьіт — по грецку пелекан, птах 

єст в Єгиптіз, подобньїй бусюлови. 
Бусий — буслового кольору. 
Слово о п. І. 1187 р.: Бусьім'ь вльком'ь 41. 
Б у с е л, д. є. сЬазібаЬ, святий (Єр. 8.7) — символ свя- 

тости, святий птах на Сході, так само й серед українсько¬ 
го народу. Святий, сЬазібаЬ — хто сповняє свої обов’язки 
над міру; бусел їх також ретельно виконує, навіть до сво¬ 
їх дітей та батьків. Пор. 2 Сам. 22. 2в. Пс. 104. 17. Увесь 
Схід надзвичайно шанує бусла й зве святим, сЬазісІаЬ. 

Бустрофедон, -на — старогр. письмо, в якому рядки 
йдуть у зворотному напрямку: перший зліва направо, а 
другий зправа наліво і т.д., а форма літер приноровлюєть- 
ся до напрямку письма. З гр. ЬизїгорЬесіоп: Ьиз — бик + 
зІгерЬо — повертаю. Письмо, — „як бик поле оре”. 
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Бусурман, з араб. перс, мусульман < муслим -ан — 
„хто ісповідує іслам”, мусульманин. У деяких тюрк, мовах 
звук м переходить на б, а л на р, тому з мусульман через 
мусурмаи чи бусулман постало бусурман. У Аф. Никитина 
XV в. бесермен і бесерман. Див. Дмитріев 527. 

Бусурман — турок, мусульманин, невірний. Давні: бу- 
сурмань, бєсурманин'ь; тур. бусурман, бусирман — право¬ 
вірний, магометанин. 

Бута — гордість, пиха, зарозумілість; з поль. Ьиіа. 
Приказка: „Бута хоче прута”. Ів. Франко, Прип. 

Лекс. 1627, 166: Гіомна — горд'Ьиьєся, бута. 
Ьута гордогть, досада, кічсніи, гординя, явлені? 

Сип. І 1. Бутпьій естем’ь или рослустпьій шатаюсь, Сип. 
11. Бутпо. Син. 11. 

Бутафорія — предмети сценічної обстанови; не¬ 
справжні предмети тільки для показу. Переносно: міщура, 
штучна розкіш. . 

Бутель — рід дуже великої пляшки; з лат. Ьиіісиїа, 
нім. Биііе посудина; фр. Ьоиіеіііе. 

Бутерброд, -ду — тонкий кусок хліба, чимсь покри¬ 
тий: шинкою, маслом, сиром. З нім. ВиїйегЬгоІ; — хліб 
з маслом. 

Бути — із ст. сл. б біти, рос. бьггь, поль. Ьус. 
Крех. Ап. 1560 рр.: Буду ему Бог, а он ми будет си¬ 

пом бо/. Будмо неслушними 551. Буду вам за Отца, а 
вьт будете ми за сьіньї и дочки 378. 

Бути чи не бути? — вираз глибокого сумніву, душев¬ 
ної боротьби, нерішучість. — Вираз пішов з трагедії В. 
Шекспіра: „Гамлет, принц Датський” 1603-го року. 

Бутний — в З.У. з п. Ьиїпу — бундючний, пихатий, 
гордовитий. 

Вільде: А може й не хочу, — бутпо відповідає Куроч¬ 
ка II. 224. 

Бутоньєрка — маленька всувина для квітки на верх¬ 
ньому одязі; букетик квітів, іцо пришпилюється або всо¬ 
вується в петельку. З фр, Ьоиіоппісге --- петелька. 

Буття, ст. сл. бьггиє — існування. 
Лекс. 1596. 36: Бьітіє, бьггность. 
Буф, буфу — комічний, блазенський, з іт. Ьиїїа, фр. 

ЬоиШе. Буфон — блазень. Буфонада — вистава 
з блазенськими дійовими особами, іт. ЬиШтаїа. 

Бух, бух-бух! — звуконаслід. удару, падання або ви- 
стрілу. Бухати, бухнути, бухання. „Діти довбешкою бух!” 
(об лід), Воропай 60. „Схопив кішку за хвіст та об зем¬ 
лю — бух! (Воропай 61). 

Пор. слово „обух” (з охбух) — протилежний до леза 
бік сокири, яким б’ють („бухають”) об щось тверде. 

Бухгалтер з нм. ВисЬЬаІіег; в З.У. часом бухальтер 
з п. ЬисЬаІІег — рахівник, арх. книговод. 

Бухй! — звукоиасл. сильного кашлю. Пор. бухикати. 
Бухта — невелика затока, з нім. ВисЬС 
Буц! — звуконасл. сильного зудару 2-ох баранів: 

Парані — буц! Буцати, -ся, буцкати. Подвоєння - бубуц! 
Звідси бубуцнути. 

Буцефал, з гр. ВикерЬаІоз — дикий кінь, якого при¬ 
боркав Олександер Македонський (356-323 до Хр.). 

Буцім чи буцімто — розпочинає реченя недовір’я, на¬ 
приклад: Нас повідомили, що буцімто (чи ніби) він по¬ 
мер (непевність). 

Бучавіти — тверднути через засихання; напр., хліб 
забучавів, шкура забучавіла. 

Лекс. 1627. 200: Разботкніє — набуцнкньє. РазбогЬ- 
ваю — иабущгЬваю. 

Бушель, -шля, англ. ЬизЬеІ — міра сипкого в Англії, 
Канаді й ін. країнах англійського світу. Бушель = 36, 36 
літрів. 

Буяти — жити без журби й клопотів; з поль. Ьи]ас. 
Крех. Ап. 1560 рр. 173: Вьі єсте жили в роскошах на 

земли й буяли (п. Ьиіаіізсіе) 173. 
Буяти — укр. рости швидко й надмірно (про рослини). 
Бювар, -ру — папка з промокальним папером, в якій 

зберігаються поштовий папір, конверти й ін. Фр. Ьиуагсі. 
Бюджет, -ту — від англійського слова Ьисі^еі;, що 

зайшло до нас через мови французьку та німецьку. В се¬ 
редні віки англійський канцлер скарбу щороку приносив 
до парламенту шкурними мішок із грішми іі виголошував 
відповідну промову. Слово ЬисІ£е1; визначає „шкурямий 
мішок”, а саме Ьисі£е1; постало від лат. Ьиі^а. В Вел. Ук¬ 
раїні панує французька форма бюджет, в Західній зви¬ 
чайно буджет почерез поль. Ьисігеї:. 

Бюлетень, -теня, фр. Ьиііеііп — коротке повідомлення 
про важливу подію, яка цікавить багатьох. Фр. Ьиііеііп. 

190 191 



Бюргер, -ра, нім. Вііг§ег — житель міста, міщанин, 
переносно обиватель взагалі. 

Бюро — канцелярія, з франц. Ьигеаи — шерстяна 
матерія, сукно (лат. Ьигга). Пізніше цим словом стали 
звати сукно, що ним крито столи, а ще пізніше — самі 
столи, покриті цим сукном, нарешті кімнату, де стояли 
такі столи, а за ними працювали писарі, цебто контору чи 
канцелярію. Слово бюро не відміняється. — В З.У. бюро 
відміняється. 

Бюрократ, -та — чиновник формаліст, який форму 
ставить вище самої справи, фр. Ьигеаисгаіе: фр. Ьигеаи 
б’юро + гр. кгаіоз — влада. Звідси бюрократія і 
бюрократизм, -му — система бюрократів. 

Бюст, -ту, фр. Ьизіе — скульптура людини по пояс. 

В 
В — третя буква слов’янської азбуки, зветься „віди”, 

ст. сл. в%дьі — знаючий. Як цифра — 2. 

Ваал див. Баал. 
Ва банк, з фр. уа Ьапдие, „іде банк” — іде гра на всі 

поставлені гроші. Перен.: риск (ризико), одчайдушність. 
Вава! — вигук болю в дитячій мові. Вава — біль 

у дитячій мові. Вавкати — скаржитися на біль. 
Вава — в дит. мові ранка, болить. 
Вава, вавця — болить, всяка хвороба в дитяч. мові. 
Вавйла, ст. сл. — сир. і евр. замішання. Лексик. 1627 р. 

367: „мятеж, замФшанє, змішане”. 
Вавилон. — Бог (за Біблією) надав власне ім’я од¬ 

ному місту, — Вавилон. Див. Буття 11. 9; „І тому 
то ім'я його кликнув Він був: Бавило н (Вауеі), бо там 
помішав (Ьаіаі) Господь мову всієї землі”. Тут геогра¬ 
фічна назва Вауеі постає так само, як десятки інших у 
Біблії: з певної пригоди — „помішав (Ьаіаі) Господь мо¬ 
ву всієї землі”. Лексикон 1627 р. ст. 367: Вавилонн — 
смятеніє або размісп; Бавили — мятеж, замішане, змі¬ 
шане. 

„Вавилонська вежа”, „вав. стовпотворення” — вели¬ 
кий непорядок, безладдя, плутання. — В Біблії, Буття 11. 
1-9, розповідається, що Ноєві нащадки вирішили поста¬ 
вити собі місто, а в ньому башту аж до Неба, Це була 
людська гордість, і Бог помішав їхню мову, так що „не 
розуміли вони мови один одного”. Тому й побудоване 
місто назване було Вавилон, цебто помішання. 

Вага, — тягар, ст. сл. вісн; вага — мірило тягару 
з нім. \Уаде — балянс, вага. 

„Марило — вага”, Лекс. 1627. 126. 
Лекс. 1596. ЗО: Талант — вага, важачая 60 фунтов. 
Лекс. 1627. 457: Статир — вага. Заважит таляр. 
Лекс. 1627. 248: Равносйлньїй — такои ж ровнои вагй. 
Вага — мірило, прев'Гси, в^сн, Син. 14. 
Вага. „На вагу золота — дуже дорого. 
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Вагання, від вагатися — не рішатися; ст. сл. кол"кба- 
ти ся; вагатися з нім. \уа§еп — важити. 

Лекс. 1627. 202: Размьшлленіє — ваганьєся. 
Ваганти — в середні віки бродячі актори, поети, піс¬ 

нярі, студенти, а то й монахи. Від лат. уа§аге -- мандру¬ 
вати, уадапз — мандрівний. 

Вагон, -ну, з нім. \Уа§оп — складова частина потягу. 
Вадемекум, -ма — малий кишеньковий довідник для 

подорожніх. З лат. уасіе — іди + тесит — зо мною. 
Вадити, арх. — первісне значення було „говорити не¬ 

правду”, брехати, зле про кого розповідати. Слово знане 
в пам’ятках ще з XI віку, часте в грамотах. Пандекти Ан- 
тіоха XI в. знають це слово. Договір 1270 р.: „А холоп 
или раба почнеть вадити на господу, тому ти в"Ьрьі не 
яти”. Крехівський Апостол 1560 рр. ц. сл. клеветати пе¬ 
рекладає через „вадити”, напр.: „Абьі твій, што вадет, за- 
встьідилися” 1 Петр. З ст. 188. Словник П. Беринди 1627 р. 
слово „клеветникь” перекладає: звадца. Вада — „кле- 
вета” доводила до сварки й шкодила, а тому рано поста¬ 
ли й інші значення цих слів у нашій мові: звадити, зава- 
джати, шкодити, а для вада — обмова, недостача, де¬ 
фект, зла риса. — Ст. сл. вадити — оскаржувати, лаяти. 

Важитися — посміти, не вагатися. 
Важилися Церков огижати. Катих. 1645 р. (Передм.). 
Жаднои злости не важился чинити. Катих. 1645 р. 686. 
Важкйй і тяжкий вживаються однаково (але важкий 

частіш у матеріальнім розумінні ваги, а тяжкий — труд¬ 
ний): Тяжко-важко убогому багату любити, Пісня. В тім 
наметі є скриня важка, вся укована з міди, Фр. „Мойсей”. 
В З.У. слово важкий вживається рідко, частіш тяжкйй, 
тяжко (як в п. сщгко). В Паломн. Данила XII р.: Вь го- 
рахь каменньїхь путь тяжькьіи. В думах слово важко 4 
рази: Важко на світі проживати 112. 114. 116. 117, і: тяж¬ 
кая неволя 64. 65. 68. 91. 100. Важкий, важче. Коц. 19. 

Вай! вай-вай! — вигук болю, жалю. Вайкати — кри¬ 
чати вай! Вайкіт. У І. Франка: Вайкіт, як у жидівській 
школі. 

Вайло! — вигук болю, в З.У. 
Вайльо! вай! — вигук страху, болю, здивування: 

Ой! йой! лихо! Лишенько! Вигук частий на Буковині, Гу- 
цульщині, Покутті. З рум. аоіео (авльо), молдавське уаііео. 
Пор. лат. уае! Р.М. 1934 р. ст. 354. 

Вакансія — вільне місце, незайнята посада, з лат. 
уасапз — порожній, вільний, незайнятий. 

Ваканція, арх. — вільне місце, з XVIII ст., вже з по¬ 
чатку його. 

Вакар, -ра, місц. — пастух рогатої худоби, в З.У., 
з рум. уасаг, від уаса — корова, рум. з лат. уассагіиз — 
пастух для корів, лат. уасса — корова. Р. М. 1934 р. ст. 195. 

Вакацій див. акація. 
Вакації, множ. — вільний від науки чи праці час, з лат. 

уасаііо — звільнення. 
Вакса, -си — масть для чищення черевиків, з нім. 

\Уаскз — віск. Звідси: ваксувати — чистити ваксою, вак- 
сові або ваксовані чоботи. 

Вакула, рос. Вукол — ім’я ч. власне; ст. сл. Вуколь, 
від гр. Ьоикоіоз — пастух. Пор. буколічний — пастуший. 

Вакх, Вакха, гр. ВаксЬоз, або Бахус чи Діонис — гр. 
бог вина та веселощів. Вакханалія, лат. ЬассЬапаІіа 
— свято в честь Вакха — Діониса у греків чи римлян. 
Вакханка — жриця бога Вакха або учасниця вакха¬ 
налії. 

Вакцйна — щеплення приготовлених протихворобних 
складників, від лат. уасса — корова, уассіпа — коров’яча. 

Вал — насип, гребля, з нім. ІУаІІ. 
Вале — сткна, Син. 14. 
Вал — масивна довга ніби-вісь (звич. в машині), 

з нім. ‘ЇУеІІе. 
Валаам — бібл. ім’я. Лекс. 1627 р. 369: „давность лю¬ 

ду, без люду або пожсртьє, полкненє або зопсованє”. 
„Валаамова ослиця” кажуть на того, хто промовить по 

дуже довгій мовчанці. Кн. Чисел у 22 розділі розповідає, 
як Валаам тричі побив свою ослицю, яка, побачивши Ан¬ 
гола, збочувала з дороги. Вкінці ослиця таки заговорила 
зо скаргою: „Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив 
мене?” 

Валах — житель Валахії або й молдаванин. Вала- 
хи встаровину часто займалися в нас каструванням коней 
і биків, як вправні до того пастухи. Звідси й постало 
„валашити” — робити валахом, „валах” — оскоплений, 
зкастрований. Акт 1590 р.: У мене украль коня валаха. 
Словник П. Беринди: „Каженик — валашаньїй челев-Ькь, 
р-Ьзанець, валах'ь”. 

Валахь — каженикь, євнухь, скопець, Син. 14. 
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Валент, -нта, ст. сл. Валенть, лат. сильний, дужий. 
Валентин, -на, ст. сл. Валентина, лат. з міста Валенції 

або сильний. 
Валентина, -ни, ст. сл. Валентина, лат. сильна. 
Валерій, -рія, ст. сл. Валерій, лат. добрий, міцний. 
Валер’ян, -на, ст. сл. Валеріанв, лат. Уаіегіиз — з міс¬ 

та Валерії. 
Валет — назва молодшої картонної фігури, від франц. 

уаіеі; з уазіеі (з лат. уаззаііиз) — слуга, хлопець. Див. 
хлал. 

Валечний, арх. — хоробрий, з поль. шаієсгпу, з лат. 
уаіеге — бути сильним, переможцем. 

Лскс. 1627. 447: Валечпьій. 
Валіза — чемодан; з франц. уаіізе, польське \уа1іга. 

В С. .Укр. частіше чемодан, в Зах. Укр. тільки валіза. 
Валюта — грошова система в країні, іт. уаіиіа — вар¬ 

тість, ціна. Валютний.— до -валюти стосовний. 
„Вальпургіна ніч” —- буйний бенкет, безсоромна гуль¬ 

ня”- — В середньовічній Німеччині було таке повір’я, що 
1-го травня, в де-нь Святої Вальпургії, на горі Брокен, 
збираються на бенкет усі чаклуни й чаклунки, усі відь¬ 
маки й відьми, і вся нечиста сила. Пор. „Фауст” Ґете. За 
\'кр. повір’ям такий бенкет справляється на Лисій горі під 
Києвом. 

Вальс, -са — рід танка, з фр. уаїзе: Краков’яка одди¬ 
рають, вальса та мазура, Шевч. „Валець” з п. \уа1ес; 
вжив, лише як простонародне слово. В З.У. часте валець: 
А з салі валець ллєсь тугою. Леп. З гл. 107. 

Вальці, вальців,, з нім. ІУаІге — вал, каток, циліндр. 
Вальцювати, нім. луаігеп — прокатувати між валь¬ 
цями, плющити. Вальцьовії й — прокатний, роздав¬ 
лений вальцями. 

Валютна ж.р. або в ми. валюші — сукновальня. 
Валяй! — слово вульгарне: починай! роби! 
Валяти - бруднити, з п. луаіае, часто в зах. укр., літ. 

бруднити. Валятися цс літерлт. слово. 
Вампір, -ра — упир, вовкулак, казковий перевертень, 

що виходить з могил і ссе в людей кров, перен. — кро¬ 
вопивця. Ст. сл. упирь (початк. у носове), з пристав¬ 
ним в, дало вампір. Відома Книга малих Пророків, яку 
1047 р. переписав Упир Лихой. Див. упир. Зветься ще 
вурдалак. 

Вандрування — арх. з п. ху§с1го\¥ас, а це з н. хуапйегп; 
українізоване: мандрувати. 

Лекс. 1627. 416: Путь, дорога, ізда, вандрованьє. 

Ванна — вглибня для купелі в помешканні, з фр. 
уаппе. 

Ванна — купіль (Лекс. 1627 р. 426). 
Лекс. 1627. 426: Купель — купФль, ванна. 
„Ванна — лазня, мьїльня, баня”, Лекс. 1627 р. 2. 
Вандали, нім. \Уапс1а1еп — старонім. плем’я, було ду¬ 

же жорстоке й нищило рим. культуру. Звідси вандал 
— варвар, неук. Вандалізм, -му — нищення культур¬ 
них цінностей. 

Ваидри, вапдрівпйй, вапдрівийк, вапдрупати з нім. 
лмапсіегп, так часто в З.У. В літ. звичайно: мандри, ман¬ 
дрівний, мандрівнйк, мандрувати. 

Вандрованіє — странствіє, шествіє, Син. IX 15. 
Вандровньїй, странньїй, путниюь, шествуючій, Син. 14. 

Вандрування див. мандрування. 
Вандрую — шествую, странствую, Син. 14. 
Ванна — баня, Син. 15. 

Банька див. візник. 
Ванькйр, -ра і валькйр, -ра, п. аікіегг, чеське аг§іегг, 

з нім. Егкег, а це з лат. агсиз. Два р в чужих словах Сх. 
Укр. розподібнює на л — р чи «а н — л, напр. валькйр, 
ярмалок, рура — руля, римар — лимар, рицар — лицар. 

Вапліте, літературна організація в Україні 1925-1928: 
„Вільна академія пролетарської літератури”. 

Вапна ж. р. і вапно с. р. Вдавнину було вапно с. р„ 
вживане й тепер в З.У. Походить від гр. ЬарЬе — фарба. 
Ст. сл. вапно. 

„Мкл — вапно, а тьіж крейда”, Лекс. 1627. 126. 
Лекс. 1627. 456: Содом — вапно. 
Лекс. 1596. 18: МФл — вапно. 
Вар, арам. Ьаг тс саме, що н д. є. Ьеп — син. Це Ьаг, 

ст. сл. нар-, часто п зложених іменах, напр.: Блажет, єси, 
Симоне, вар-ь Іона Мт. 16. 17, цебто син Иони. В а р а в в а 
(Мт. 27. 17 і ін.), д. є. Ваг АЬЬа — син Абби (батька). 
Варісус (Дії 13. 6) — син Ісуса. Варнава (часто 
в Діях), Ваг ДаЬа, син Пророка. В а р с а в а (Дії 1. 23, 15. 
22), Ваг ЗаЬЬа — син Савви. Вартимей (Мр. 10. 46) — 
син Тимея. Вартоломей (Мт. 10. З, Мр. 3. 18, Лк. 6. 14, 
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Дп 1. 13), д. Є. Ваг-Раіша] — син Палмая (Раїшаі — 
Птоломей). 

Вара! — вигук спинення в З.У.: стань! або: геть! З нім. 
У/аІігеп уважати, п. \уага — геть! 

Варак, д. є. Ьагак — блискавка. Див. Євр. Ц. 32. 

Варахія, Мт. 23. 35: Захаріи, сьіна Варахіина. Д. є. 
ВегасЬ’іаЬ — благословення Бога. 

Варвар у грецькій мові визначало спочатку тільки чу¬ 
жинця, взагалі ж не грека, той, що говорить не грецькою 
мовою. Але через те, що самі греки ставили себе дуже ви¬ 
соко, а свою культуру вважали за найвищу, що на той час 
справді було так, слово варвар набуло презирливого, 
згірдливого значення, — чоловік неосвічений, невихова- 
ний, грубий. А скоро по тому постало й дальше значення, 

нелюдський, жорстокий. Всі ці значення слово „вар¬ 
вар набуло собі ще за стародавніх часів у самій Греції, 
щ ж значення перейшли потім разом із цим словом до 
І йму й поширилися по Бароні, дійшли й до нас. Наш 
опии Заповіт :шае: слово „варвар” (Дішг. 28-, 28\ Римл 

Iм, Колос. З11). 

Варвара, -ри, ст. сл.. гр. чужинка. Лекс. 1627 р. 372: 
крізпка або сроґаа”. 

Варварство — грубість, нелюдськість, жорсто¬ 
кість. 

Варвар, -ра, чужинець, не гр. громадянин. Лекс. 
1627 р. 372: „общій, грубьій, неукт»”. 

Варваризм, -му, з гр. ЬагЬагізшоз — запозичене іншо¬ 
мовне слово, ще не зовсім освоєне в ній. 

Варе, місц. питання частка, на укр. мову переклас¬ 
ти немає чим, приблизно: хіба: Варе мама вернуться сьо¬ 
годні? З рум. оаге (лат. Бога). Р. М. 1934 ст. 354. Вжива¬ 
ється на Буковині, Гуцульщині, Покутті. В укр. літ. мові 
не вживається. 

Вар’єте — театр легкого жанру; з франц. уагіеіе _ 
різноманітність. 

Варія, з гр. Ьагеіа — т. зв. тупий наголос, коли він 
на кінцевому голосному, напр. вода, — значок на ньому 
похилений верхом своїм управо. Лат. назва £гауіз. 

Варія див. оксія. 
Варіант, -та — різновидність, відміна, інша переда¬ 

ча теми; лат. уагіапііа — змінність; в а р і я ц і я, лат. 

уагіаііо — зміна, відхилення від основного, оарішьи 
ти, лат. уагіаге — змінювати, відмінювати. 

Варлаам, ст. сл. Варлаам'ь, халд. син народу. Лекс. 
1627 р. 373: „сьін блапь”. 

Варнава. ст. сл., євр. син потіхи. Лекс. 1627 р. 373: 
„сьін утішеніа”. 

Вареник, від варити, бо вариться в воді. Пиріг печеть¬ 
ся в печі. Див. пиріг. 

Вареник див. пиріг. 
Варйти — загальнослов’янське слово, ст. сл. варити, 

вари Лексикон 1627 р. ст. 18: „Варзной, горячость”. 
Варіят, з. у. — з п. луагіаі; в літ. мові не вживається, 

тут — дурень, нерозумний, шалений, безглуздий. 
Варстат і верстат з нм. ЛУегкзІаії. В З.У. звичайно 

варстат. 
Лекс. 1627 р.: „Дклателище — варстат”. 
Варстать — д'клателница, дклателище. Син. 15. 
Варт або вартий того, вона варта, воно варте, вони 

варті. Форма варто (а не варта) вживається безосо¬ 
бово (— стоигь): Варто щось попоїсти, Грінч. І. 120. 

Звичайно, цс слово („варт” чи „варто”) німецького 
походження. Правильно твердить СаЬгіеІ КогЬиі в „Рга- 
се Гі1о1о§іс2пе” 1893 р. т. IV. 372 („^Уугагу піетіескіе 
\у Іегуки роїзкіт”), що це слово зайшло до польської 
мови безпосередньо з долішньонімецького у/агі, а не з го- 
рішньонім. луєгШ. То ж неточно подає „Історичний слов¬ 
ник українського язика” І. 189, виводячи наше „варт” від 
нім. хуєгіЬ; цю ж недокладність роблять і відомі праці 
проф. І. Шаровольського („Німецькі позичені слова в ук¬ 
раїнській мові”, 1926 р.) та Д. Шелудька („Німецькі еле¬ 
менти в українській мові”, 1931 р.), що подають слово¬ 
вивід від у/егШ. 

До польської мови слово угагі зайшло десь в кінці 
XVI — поч. XVII віку; словник Ьіпйе цитує це слово з па¬ 
м’яток XVII віку. З мови польської це слово десь у XVII- 
XVIII р. зайшло й до мови української. Історичний слов¬ 
ник знає його тільки з поч. XVIII віку. Цікаво, що україн¬ 
ські думи зовсім не знають слова „варт”. Історію слова 
„варт” подає І. Огієнко в ч. 38 Р. М. 

Вартий, варто, вартувати, вартування — з нім. Див. 
варт. 

Варух див. Барух. 
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Варфоломій, ст. сл. Вареоломей, євр. син Фоломея 
(Толомея). Лекс. 1627 р. 372: „Сь'їн завішуючого води 
або сьш радости”. 

Варфоломей чи Вартоломей див. Вар. 

„Варфоломіївська ніч” — масове обманне знищення 
противника. — Вночі з 23 па 24 серпня 1572-го року з на¬ 
казу франц. короля Карла IX в Парижі було перебито 
десять тисяч т. зв. гугенотів — кальвіністів і католиків, 
що вимагали реформи Католицької Церкви. 

Варцаби — шашки (грати в шашки); п. \уагсаЬу, з 
н. \¥йгзе1. 

Лекс. 1596. ЗО: Тавлія и зарія — таблиці и варцабьі. 
Лекс. 1627. 462: Тавліа и Заріа —- таблйці и варцаби. 
Лекс. 1596. 136: Зарія — костки варцабньш. 

Васал, васала, з серед, лат. уаззаіиз, — землевласник, 
підлеглий феодалу (сеньйору), переносно — підлегла лю¬ 
дина чи держава. Васальний — залежний, підлеглий. 

Василйса, ст. сл., Василиса, гр. Ьазіїізза — цариця. 

Василйск, -ка, з гр. Ьазіїізкоз — міфична потвора з 
царською короною на голові, але з тілом півня, а хвостом 
змії; рід ящірок. 

Васйль, -ля, ст. сл. Василій, гр. цар, царський. Зменш. 
Василько; гр. Ьазіїеиз — цар, король, князь. 

Васильків, -кова, Київ, области. Поставив це місто кн. 
Володимир Святий, якого в Хрещенні назвали Василієм. 
Літопис подає під 988-990 роками: Кн. Володимир „поста¬ 
вив під Стугною місто і назвав його на своє ім’я Васи- 
лев”. 

Василя чи Васйля — рокове Свято в день 1 січня, 
коли Церква святкує пам’ять Св. Василія Великого. 

Васіян, -па, ст. сл. Ііассіапь, гр. міцний. 
Ват, вата — одиниця електричної сили. Назва від іме¬ 

ні англійця фізика Джемса Уатта, ^УаЧ; (1736-1819), що за¬ 
провадив її. 

Ватажок — давнє в нас слово, широко розгалужене: 
ватаг, ватага, ватагування, ватагувати, ватажжя, ватажи¬ 
ти, ватажко, ватажкувати, ватажний, ватажник, ватажок 
і т. ін. Звідки прийшло до нас це слово, трудно сказати; 
певніше, з тюркського, напр. татарське уаіаііа визначає 
збройну громаду, загін, відділ, гурт, також рибацьку ар¬ 

тіль. Вже в Іпатієвім Літописі під 1190 р. читаємо: ,,По- 
ловци возвратишася юь ватагам'ь своимв”, чому сло¬ 
во це часом уважають за половецьке. Старший над вата¬ 
гою перше звався ватаг, а потім — ватажок; оби¬ 
два слова „Історичний словник укр. язика” ст. 191 подає 
з XVII в., але вони дуже раннього походження. Слово 
„ватажок”, як старшого над відділом чи загоном, часто 
вживають кращі наші письменники, між ними й Шевчен¬ 
ко: Хто ватажком піде перед вами? У Стороженка, „М. 
Прокл.” 60: Позаходили в Московщину з Гунею і ще дея¬ 
кими ватажками. Уважати це слово за принизливе немає 
підстав; літературна мова знає немало здрібнілих тільки 
формою слів, але без здрібнілого значення, напр.: річка, 
ручка, книжка, чарка, свічка, невістка, пампушка, або сло¬ 
ва на -ок: гніздок, клубок, мішок, мотузок, садок, ціпок 
і т. ін., сюди належить і ватажок. Часом виводять це сло¬ 
во ще з румун, „вигаш” — сторож. Див. Р. М., І, 91-96. 

Ватерклозет, -ту — убиральня з водяним пристроєм 
для промивання. Англ. уюіег-сіозеї;: \уаіег — вода + сіозеї 
комірка. 

Ватман, -на — вищий сорт паперу для креслення. Наз¬ 
ва від власної назви англ. МЦЦтап. 

Ватра, з. укр. з рум. уаіге. В у. літ. не вживане, тут — 
вогонь, рідше укр. арх. костер; також вогнище, а в З.У. 
багаття. 

Ватран, в З.У. — замість рос. камйн, з нм. Катіп; п. 
котіпек. 

Вахляр — віяльце, з п. угасЬІагг. 
Лекс. 1627, 449: Ріпіза — вахляр, махало. 
Вахмістр, -ра — підстаршинська ранга в кавалерії. 

З сер. нм. МАїсЬтізіх; в З.У. вахмаіїстср з сучасного нм. 
\УасЬшеіз1:ег. 

Вахта, гол. луасіїі: — чергування на кораблі. 
Ваць! ваць-ваць-ваць! -—- поклик до свиней. Пор.: вацю! 

пацт-вацю-вацю! Вацюкати — кликати свиней. 
Ваятель, арх. — різьбар, скульптор, ст. сл. ваятель. 
„Ваятель — тот, которьій ркжет печати и болвани 

и що инше на м'Ьди”. Лекс. 1627 р. 19. „Ваяю —- рию, р'Ь- 
жу, видовбую” 19. 

Лекс. 1596. 86: Ваяю — рию, ркжу, вйдовбую. Вая¬ 
тель — тот, которий ркжет печати й болвани. 
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Лекс. 1627. 319: Начертаваю — ваяю, узваяю, довбаю, 
тешу, друкую. 

Вергати, арх. — кидати, ст. сл. вр-ьгати. 
Вергаю — вмотаю. Син. 15. 

Ввесь див. увесь. 

Ввесь, увесь: На ввесь ріст, Гр. 14. На що тоді ввесь 
цей лад, Гр. 241. Арх. р. весь. Див. весь, увесь. 

„Ввесь св-Ьт” (Лекс. 1627 р. 335). 
Лекс. 1627 р. 21 ст. сл. вьсь перекладає: увесь, ввесь. 

Ввесь чи увесь — ця нова народня форма часта в 
Лексиконі 1627 р. Памви Бсринди. Ст. сл. вьсь, арх. укр. 
весь, сучасне рос. весь. 

Ввечері. Того дня ввечері, Кул. 416. Увечері послу¬ 
хаю, а вранці поплачу, Шевч.; в З.У. арх. вечором, вечір, 
літ. ввечір. Пор.: Невіюту приводяху вечерь, Пов. івр. 
літ. Вступ. Див. вечір. 

Вгору. - - Кул. 42, Тимч. 111. Скачуть вгору, Черк. 
І. 50. Під гору або вгору йти — це вверх, на гору (в рос. 
мові „подь гору” — це з гори). 

На НебФ вьзгору и на земли низко. Катих. 1645 р. 746. 
Вгору, угору — літ., зах. укр. вгору, угору. 

Вдова, ст. сл. вьдова, вьдовица, вьдовьць, — слово 
всеслов’янське й індоевроп., лат. уісіиа, санскр., уісИїауа, 
пор. лат. уісіииз — порожній, позбавлений жінки. 

Вдова. „Солом’яна вдова” - ■ вдова при живому чо¬ 

ловікові. Це калька (переклад) з нім. ЗігоЬунілує. 

Вдовець — ст. сл. вдовьць; чоловік, в якого померла 
дружина. 

Лекс. 1627. 278: Хластьій муж — вдовец. 
Вдусйти, зах. укр. з поль. исіизіс; літ. задушити. 
Вдячний — хто пам’ятає про дяку за зроблене добро. 
В Лекс. 1627 р. часом „вдячний” — запашний, паху¬ 

чий: „Запаху вдячного” 364, з моль. \уйхіссхпу - вдячний, 
а також милий, приємний. 

Вдячне тоє пріймуют. Катих. 1645 р. 77. 
Лекс. 1627. 468: Філит — мильїй, вдячньїй, нрьієм- 

НЬІЙ. 

„Благовоспріємлю —- вдячне пріймую”, Лекс. 1627 р. 6. 
Лекс. 1596. 46: Благопріятньїй — вдячньїй. 
Вдячньїй — благодарньїй, вдячне — благодарньї, 

вдячность — благодарствіє, Син. 15. 

Вегетаріанець, -нця — людина, що годується головно 
рослинними стравами, сер. лат. уе§е1агіиз — рослинний. 
Вегетаріанство, вегетаріянський. 

Вегетативний, сер. лат. уе§е1а1іуиз — рослинний. Пор. 

вегетувати — жити бездушно, немов рослина. 
Веди — священні книги давньої Індії. Санскр. уесіа — 

знання; пор. ст. сл. в-Ьд-Ьти — знати. 
Ведмедиця див. Арктика. 
„Ведмежа послуга” — невдала, груба послуга, — 

послуга, що виходить па шкоду. 
Ведмідь, -медя — назва лісового звіря, широко відо¬ 

ма в укр. мові: ведмідь, ведмедик, самка — ведмедиха 
чи ведмедиця, їхні малята: ведмеденя, ведмедик, ведмедят¬ 
ко, їхнє м’ясо: ведмедина чи ведмежина, водій ведмедя: 
ведмедник, прикметник: ведмежий або ведмедячий, хто 
водить ведмедя -- ведмежатник. 

Ведмідь дуже неповороткий, тому переносно визначає 
вайлувату людину: Ах ти ведмідь! 

Ведмідь постало зо старшого ст. сл. медвФдь, че¬ 
рез метатезу (переставну) мед- (див. медвідь). В 
літературній мові поширилася форма „ведмідь”, а „мед¬ 

відь” рідка, див. „Рідна Мова” 1933 р. ст. 313. Архаїчне 
„медвідь” помалу зникає з мови. „Кобзар” Т. Шевченка 
дає: ведмідь 175, ведмедик 175, ведмежа 175. 

Форма вед-мідь виникла через переставлення (мо¬ 

же з ручно веденого медведя: ведений медвідь) самих 
звуків м — в (пор. ківната зам. кімната), а склади і їхні 
голосні позосталися незмінні. Ось тому на початку вед-, 

а не від-. 
Ведмідь, ст. сл. медвідь, срб. медвед, слов. шєсіуєсї, 

ЧС. ШЄСІУЄСІ, П. ПІЄСІ2\УІЄСІ2. Слово зложене: мед-ь-фць (їдя¬ 
чи мед), чи медь — в"Ьдь (знаючий де є мед). 

Слов. мови їв глибоку давнину не знали окремої яв¬ 
ної назви для цього звіря, бо забороняли це закони табу, 
— не вимовляли його голосно, а називали „той, що мед 
їсть”. Замість „ведмідь” кажуть часто: бурий, господар, 
хозяїн, звір і ін. Пор. нім. Вііг - - бурий, коричневий. 

З уваги на закон табу, що в народніх віруваннях забо¬ 
роняв вимовляти ім’я шкідливої сили, наші верховинці в 
Карпатах назвали ведмедя „вуйком”. 

Була й друга стародавня назва ведмедя: ст. сл. 
мечьк-ь — ведмідь, і мечька •— ведмедиха. Пор. болг. 
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мечка — ведмідь чи ведмедиха, серб, мечка — ведмедиха, 
мече — ведмежа. Із сх. сл. мов одна білор. знає мека — 
ведмідь, було і в давньоруській мечка — ведмедиця. Ста¬ 
родавні імена Мечихвост, може сюди й Мечислав. Звідси 
може п „мекати", слово звуконасл. 

Ведрик. — Одна з старих щедрівок починається сло¬ 
вом: „Щедрик-ведрик”. Слово „ведрик” темне щодо свого 
постання. Думаю, що „ведрик” одного кореня з нашим 
прасловом „ведро” — ясна, гарна, тиха погода; „ведрик” 
— це той, що прийшов побажати доброї погоди на новий 
рік, щоб уродило краще, як торік. 

Слово „ведро” — добра погода — відоме всім слов’¬ 
янським народам, у нас знане вже в пам’ятках ХІ-го віку 
(в ст. сл. мові знане ведро — посуха). Звичайно „ведро” 
виводять із д. нім. м/еіаг (АУеІіег), але це сумнімно, бо ж 
наше „ведро” з „вітром” якраз не зв’язане. Часом зам. 
„ведрик” можна почути „бедрик”. 

Ведро, арх. — добра погода. (Стародавнє слово). 
Лскс. 1627 р. 19: „Ведро -- погода”. 
В е д р о надворі — це посідно, ясно, зоряно. Надворі 

вйведрилось, стало ведряно. Ст. сл. ведро. Срезн. „Мате- 
ріальї” І. 232-3: Ведро творя — Гр. Наз. XI в. Того ж лкта 
6Т> ведро велми. Лавр. 6731 р. Рос. ведро. Лекс. 1627 р. 
19: „Ведро — погода” дається як слово ц. сл. (Мт. 16. 65). 
Слово знане в полтавських говірках. Дехто пов’язує з 
д. нм. \\ге1аг, нм. АУеНег і т. ін. -- Сюди й слово ведрик 
(бедрик, бездрик). 

Порівн. у щедрівці: „Щедрик-ведрик, дайте вареник”. 
Або: „ІЦедрик-бедрпк ...” 

Вежа, ст. сл. віока —- башта. 
Лекс. 1627. 255: Турма, вежа. 
Лекс. 1627. 261: Дом, вежа. 
Лекс. 1627. 280: Сторожа, вежа або башта, где страж 

стережет. 
Лекс. 1627. 475: Вежа. 
Лекс. 1596. ЗО: Тяжесть — дом, двор, вежа. 
Лекс. 1627. 234: Столп — вежа. 
Лекс. 1627. 354: Пирг — вежа. 
Слово о гі. І. 1187 р.: Вежи ся половецкии подвиза- 

шася 40. 
Вежа — башта, столпн, Син. 4. 

Вей! вей-вей! — вигук болю, жалю, особливо насліду¬ 
ючи жидів. Також і ведмедя. Звідси вейкати — викрику¬ 
вати вей, вейкання. 

Вексель, векселя, мн. -селі, -селів •— офіційний акт 
позички, а звідси — підписаний дебітором облігаційний 
асигнат. Слово з нім. ^УесЬзеІ — переміна, розмін. З.У. 
вексель, вексля, мн. векслі за п. \уекзе1, \уекз1а, \уекз1е. 

Велеречивий, арх. — багатомовний. Зложення на зра¬ 
зок грецького: веле — багато, ркчивий — мовний, ст. сл. 
Р'Ьчь — мова. Калька з гр. ро1у1о§оз. 

Лекс. 1627 р. 19: „Велеркчивьій — многомовньїй, и 
тьіж пліотка(р)”. 

Велес — у нашій мітол. бог худоби. 
Слово о п. І. 1187 р.: Вкщій Бояне, Велесовь внуче. 

Велет або велетень — назва великанів, якогось вели¬ 
кого ростом народу. Про велетнів в українській народ¬ 
ній письменності багато різних оповідань. Походить чи не 
від „великий”. В літерат. мові заїцспилася тільки форма 
„івелетень”, „велетенський”. В З.У. „велитень”, „велитен- 
ський”. 

Вже українські пам’ятки XVII віку добре знають сло¬ 
во „велетень”; так, у Словнику П. БеринДи 1627 р. слово 
исполйшь перекладається: велегь, дужій а великій чоло¬ 
вік. Вірші Климентія XVIII в. ст. 198 розповідають „о ве¬ 
летнях, або теж о великих людях”. Проф. А. Вгііскпег у 
„Віошпік е1уто1о§іс2пу” 617 твердить, що це слово по¬ 
стало від тих Велтів, що про них розповідає в II віці по 
Н. Хр. Птоломей, цебто від назви найстаршого слов’ян¬ 
ського нлемени, що до X віку жило поміж Одрою й Ла- 
бою. Від нас зайшло до поляків, де відоме як луєіоі:. 

Велети згадуються вже в Біблії, і звідси перекази про 
них і поширилися. 

Лекс. 1627. 309: Щуд— гігант, ґіґас, исполйн, олбрьім, 
велет. 

Велета — гігант, исполинв, Син. 16. 
Велет, велетень. Пор. закарпатське — абрім — ве¬ 

лет, словацьке оЬгупа, може від загинулого племені обрів. 
Велетень у Повт. Закону 1. 28: „І навіть велет¬ 

нів ми бачили там”. 
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Велйкдень. — Це дослівний переклад гр. т е § а 1 е 
Ьетега чи латинського сііез тадпиз. Слово відоме вже в 
пам’ятках XI віку, напр. Збірник 1073 р.: Великь дьнь, 
настанеть великодь/воє вр'їзмя 52. Слоїво Кирила Турів- 
ського: Второє же вг.скресеніє Христово Великий день 
наричеться. Спершу відмінювалися обидві частини цього 
слова: до Велика дня, к Велику дни, по Велицк дни. У 
нас давно вже обидві частини цього слова міцно зрослися: 
Велйкдень, Велйкодня, Великодню, великодній (в Наддніс- 
трящині архаїчне: великодний). „Великдень” наявне 
у східнього слов’янства і в болгар; навпаки, у поляків: 
Шеікапос через чеське: Уеіікопосе. Свято Воскресення 
Христового — найбільше Свято християнства, найважні- 
ший день, великий день чи Великдень; не довгий день, але 
величний день; так само \Уіе1капос — велична ніч (ніч 
Воскресення), а не довга ніч. 

Велйкий — ст. сл. велись, високий, знаменитий. 
Напис на чарі до 1151 р.: „Хваля и своего великого 

кня(зя)”. 
Великодній, -ня, -не: У великодню суботу, Кв. І. 67; 

в Галич, великодний. Давнє: неликодьньпоіє прїїмп. Збір. 
1073 р. 

Великодушний •—• хто має „велику душу”, багатоми¬ 
лостивий. За гр. зразком своє зложеппя: велико багато, 
душний — милостивий, душа повна милости. 

Лекс. 3627 р. 20: „Великодушен — иже всяку скарбь 
приражающуюся могій понести”. 

Великославний — хто або що має велику славу. 
„Широкій и великославний язик славенскій”, Лекс. 

1627 р. Передмова. 
Велич, -чі — великість, красота. 
Величавий — величний, пишний. 
Сл. 1627 р. 20: „Величавий — бутннй, пишний”. 
Величати — хвалити. 
Лекс. 1627 р. 20: „Величаю — велможне хвалю”. 
Величний — пишний, великий. 
Лекс. 1627 р. 20: „Величавий — бутньїй, пишний”. 
Літ. величний, зах. укр. величний. 
Велійяал, беліал, д. євр. Ьеііііаі — хто не визнає ус¬ 

тановленої поваги світської чи духовної, нечестивий; див. 
Пс. 101. З, Второзак. 13. 14, 2 Сам. 16. 7, 1 Цар. 21. 13 і ін. 
Крім цього, велійяал — людина, що належить до шеолу; 

в Пс. 18. 5 і 22. 5 велійяал — це синонім смерти; звідси 
й первісне значення: Ьеіі — не, без, аіо — ввійти, вийти: 
„місце, з якого не можна вийти”. В Нов. Зап. Велїар-ь 
2 Кор. 6. 15. 

Веліти, арх. — наказувати, ст. сл. велкти. 
Слово о п. І. 1187 р.: Овлурь велить князю 40. 
Слово о п. І. 1187 р.: Велит послушати. 

Велисипед, -педу поход, з фр. уеіосіресіе —- ровер, 
3 англ. гоуєг. Давніша назва в нас — б і ц и к л ь. 

Вельзевул, за Євангелією князь демонів (Мт. 12. 24-27, 
Мр. 3. 22, Лк. 11. 15-18) Це перероблена форма імени 
екронського бога Вааі — Кєуцу, пан мух, сіотіпиз шиз- 
сагит, див. 2 Цар. 1. 3. 

Вельзевул. гебр. і гр. слово — „пан мух”, „пан 
бджіл”, пан аду, а звідти — демон, диявол, сатана, князь 
злих духів. 

Вельми, арх. — дуже, ст. сл. вельми, ст. укр. вельми. 
„Помощников велмй мало” — Лекс. 1627 р. 
Вельможа — високопоставлена людина; за гр. зраз¬ 

ком — це зложення: вель, веле — багато і можа від могти: 
багато можучий. Калька з гр. роїусіупаїоз. 

Вельможа — знатна людина — Йото роіепз, ст. сл. 
вельможа. Перше значило „велика можність”, „в. сила” 
абстрактно, пізніше набуло реального значення в відно¬ 
шенні до людини (Преобр. 71). 

Лекс. 1627 р. 29 дає: „Велможа —• силник”. 
Вельможний — високопоставлений, знатний. 
„Диґнітар велможньїй”, Лекс. 1627 р. Передмова. 
Вена, л. уепа — кровоносна судина. Прикм. венозний. 
Вендета, іт. уешіеНа — кривава пімста. 
Венеди початків нашої ери — це слов’яни. По пам’ят¬ 

ках назва їх різна: венеди, венети, венди, вінди і ін. Гер¬ 
манці звали слов’ян \Уіпс1еп, ^Уепсіеп, тепер це визначає 
лужичан. Самі себе слов’яни ніколи так не звали. Ця наз¬ 
ва часта в Европі, як географічна, пор. Відень — ІУіп- 
сіоЬопа, рос. Візна. Багато вчених визнають слово Венеди 
кельтським „білий” (Филин 51-53). 

Венедйкт, -кта, ст. сл. Венедикгь, З.У. Бенедикт, лат. 
Ьепебісіиз — благословенний. 

Венера, лат. Уепиз — богиня краси і кохання, у гр. 
Афродйта. 

206 207 



Вензель, -зеля — початкові букви імени й прізвища, 
узорно переплетені. З ПОЛЬ.: ^§2ЄІ — вузол. Прикм. венз- 
льовий чи вензловий. З.У. вензель, вензля. 

Веніямйн, -на, ст. сл. Вепіаминь, євр. син правиці. 
В е н і я м й н, д. евр. Вігдатіп. Кн. Буття 35. 18: ,,І ста¬ 

лося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то кликну¬ 
ла (Рахиль) ім’я йому: Бен-Оні (= син болю мого), а 
батько його кликнув йому: Бен’ямін”. Вігдатіп, Веп За¬ 
тій — син правиці. Скорочується на Бені, Бень. В Нов. 
Зап. Веніаминовь, Дії 13. 21: 

Вентилювати, лат. уепШаге, нім. уепШіегеп — очища¬ 
ти, освіжувати. Вентилятор, -ра — прилад для осві¬ 
ження повітря, лат. уепШаїог — віяч. Вентиляція, 
лат. уепШаїіо — освіження повітря, провітрювання. 

Вентйль, -ля, нім. УепШ — клапан, замичка. 
Вепер, вепра, веприк, вепрйна, вепровина, вепровий 

— старі укр. слова, часто вживані в Зах. Укр., від давнього 
вснрь. В літ. м. ці слова вже рідкі, там звичайно: свиня, 
свинина, свинячий. Див. свиня. 

Вепр, -пра — кабан, його м’ясо — веприна. 
Веранда, апгл. уегапсіа (з іпд.) — галерея з дахом 

гтри вході до помешкання. 
Верба, -би — рід листяного дерева, ст. сл. врьба, 

л. заііх. 
Вербальний, лат. уегЬаІіз — словесний, усний. Вер¬ 

бальна нота — письмове повідомлення дипломатів, але 
без підпису, тому прирівнюється до усної заяви. 

Верблюд, -да, самка — верблюдиця, маля — верблю¬ 
деня, м’ясо —■ верблюжина, прикм.: верблюдячий, верб¬ 
люжий. 

Сг. сл. пельоучь (у посопе), пельблудп (у носове). 
Слово знане в східн. і зах. слов. мовах, а в болг., серб, і 
хорв. уживається камила з гр. катеїоз — верблюд, ст. 
гебр. Ьатаї — носити, носій. Індоевр. мови мають свої 
назви для верблюдів. 

„Вельбудь” (у носове) походить з гот. иІЬагкІиз, 
а початок вель- пішов за ст. сл. велій — великий; закін¬ 
чення — будь, за впливом ст. сл. блудити (з у носовим), 
перейшло в -блудь, а вкінці л — р переставлені за дисси- 
міляцією. Таким чином ст. сл. вельбудь обернулося в вер- 
блуд, верблюд. 

Лекс. 1627 р. 19: „Вслблуд —• верблюд”. 

Верв, вервіє, арх.; ст. сл. вьрвь — линва, бич, шнур, 
мотузка. Звідси вірьовка, рос. веревка. Звідси й вервиця 
— чотки. 

Остр. Єв. 1056 р. Ів. 11. 15: Створи яко бичь оть 
вьрви. 

Лекс. 1627 р. 20: „Верв — стрйчок, поворозок”. „Вер- 
вія — веровкй, поворозя” 21. 

Вербна неділя. В З.У. неділя пальмова з п. раїточуа 
піесІ2Іе1а. Вербна неділя — неділя Входу Господнього в 
Єрусалим. Пор. Мт. 21. 8: Інші ж різали віття з дерев 
і стелили дорогою”. 

Вербна. — Шоста субота й неділя Велик. Посту зветь¬ 
ся Вербною. По-церковнослов’янському це Неділя ваій, 
бо ваіями (віттями) стрічали Христа за п’ять днів до Йо¬ 
го смерти, як входив до Єрусалиму. Ваія, з гр. Ьаіа — га¬ 
лузка фінікової пальми або єрусалимської верби (іви). 
На Утрені тієї неділі освячуються галузки верби ( за бра¬ 
ком пальми), тому неділя Вербна; лат. (біез) бошіпіса 
раїтагиш, стародавнє Вербница, наше Вербниця. 

Вербувати — набирати до війська чи до праці робіт¬ 
ників, набирати прихильників. З нім. \уегЬеп — шукати, до¬ 
магатися. Свидн.: Тут якась вже вербувала мене до се¬ 
бе 58. 

Вервиця, ст. сл. вервь,, врьвь — вірьовка, шнурок. 
Верівиця — ст. сл. вьрвьца — рос. четки (від щитати), 

польське гогапіес. 

Вервйчка — низка, вервочка. Ідуть цілою вервичкою 
Гонч. Л. і 36. 36. Звідси й вервиця, рс. чотки. 

Вергати, веречи, арх. — з давнього врьгати, врТш- 

ти; літ. звичайно — кидати. Це слово збереглося в зах. 

укр. говорах. 

Вергнути — кинути, ст. сл. вркшти. 
Слово о п. І. 1187 р.: Врьже Всеслав жребий о ді¬ 

вицю. 35. 
Слово о п. І. 1187 р.: Уже врьжеся Дивь на землю. 25. 
Слово о п. І. 1187 р.: Половци сулиці своя поврьго- 

ша. 32. 
Вергун — рід солодкого печива, множинні — вер- 

гунй. Зменшена форма вертунець, вергунчик. Подавши 
це слово, Словник Б. Грінченка І. 176 перекладає його на 
російську мову: хворост, хрустьі. 
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Російське СЛОВО „X в о р о с т” (українське вергун) 
Словник Ушакова вияснює: 1. сухе відпале віття, наше 
хмиз, 2. хворостинник, і 3. „рід печива з тоненьких, при 
сушенні вигнутих, в маслі пластинок тіста”. Слова „хруст” 
цей російський словник не подає, і воно не російське, а 
польське сИгозі 

Старші словники, напр. Б. Грінченка, Уманця й ін. 
слова „х р у с т й” не знають. Зате „Російсько-український 
словник” 1948-го року за редакцією академіка М. Калино- 
вича на ст. 756 подає: російське хворост, українське вергу¬ 
ни або хрущики, хрущиків. 

Отож українська форма буде: вергунй, або хрущики. 
„Хрущики” від хрустіти, звідси й хрусткий. 

Вердикт, -ту — остаточне рішення суду, з лат. уеге 
— вірно + сіісїит — сказане, англ. уєгйісі;. 

Веред, арх. гнійна рана, ст. сл. вр'Ьдг. — шкода, крив¬ 
да, пошкодження. 

Вроди — Бреди, рана, гной. Син. 26. 

Веремія — крик, галас, гармидер, непорядок, буря. 
Стрічається й форма веремій, -ія. Слово суто українське, 
часте в говорах полтавських та південно-київських. 

Верем’я, арх. — час; слово наявне в зах. укр. говорах. 

Прикл. з З.У.: Коли настане всрсмя святе, Леп. З гл. 
155; літ. тільки: час, годйиа. погода. Див. урем’я. 

Вересень див. календар. 

Вереск, -ску — пронизливий крик. 
Лекс. 1596. 156: Клич — крик, гук, вереск. 
Лекс. 1627. 97: Клич — крик, вопль, гук, вереск. 

Верески -- грохогь, вопл'ь, кличі», Син. 17. 

Верета, місц. — вжив, на Поділлі й інших зах. укр. 
гов.; в Сх. Укр. рядно; в З.У. часто плахта. 

Верещати — звуконаслідувальне слово; звідси вереск, 
верескливий. З прамови. 

Верея, арх.; ст. сл, верея — засув (напр. на дверях); 
слово праслов’янське, знане багатьом слов’янським мо¬ 
вам, правда, не з однаковим значенням. Але цікаво, що 
д. євр. уегіасЬ має те саме значення: засув, гр. тасЬІоз, 
лат. уєсііз. Пор. Пс. 147. 13, Второзак. 3. 5, Вих. 26. 26. 

Верзтй — говорити нерозумне, верзти нісенітниці, 
„плести” (ні в п’ять, ні в десять). 

Вериги, арх. — пута, якими путають ноги чи руки 
ув’язненим. 

Лекс. 1627 р. 21: „Верйга албо вериги — пута, лан- 

цухьі”. 

Верифікація — свідчення про справжність, з лат. ує- 

гиз — справжній + їасеге — чинити. 

Верівка, арх., ст. сл. вервь, вживане рідко, з рос. 
впливу. Літературні: мотузка, мотузок, шнур, шнурок, рід¬ 
ше бичівка, зах. укр. линка з поль. Ііпа, а це з нім. Ьеіпе. 

Верненяся, арх. — возвратн, возвращеніє. Син 17. — 

Літературне: повернення. 

Веронал, -лу — насонний медикамент. Назва від пріз¬ 

вища його винахідника. 

Вероніка, ст. сл., з лат. переможна. Лекс. 1627 р.: 

„Верніка, Вероніка і тяжкоє звитязство”. Вероніка — жі¬ 

ноче ім’я власне, часте в зах. країнах. 

Версифікатор, -ра, лат. уегзШсаіог — складач віршів, 
поет. Версифікація, лат. уегзШсаІіо — складання 
віршів. Вірш, -шу, лат. уегзиз — вірш. 

Версія — одна з кількох думок про ту саму подію. 
Лат. уегзаге — відмінювати. 

Верста і верства, мн. версти, р. верст чи верстов — 
як міра, або: верств — суспільних прошарків. Ми проїхали 
добрих п’ять верстов, Коц. 28. Давнє верста, з верт-т-а. 

„Вірста — питая часть мили”, Лекс. 1627 р. 21. 
Лекс. 1627. 168: Верста — пятая часть мшгЬ полскои. 
Верста — четвертая часть милФ, Син. 17. 

Верстат — ткацький станок, з нм. ЇУегкзІаІі 
Лекс. 1627. 296: Инструмент или варстат. 

Вертати, верну, вернеш; вернений і вернутий. Вер¬ 
татися — приходити самому назад. Верни мені пози¬ 

чені гроші і вернися додому. Ми вернем вам добро, Кул. 
227. У Гр.: Позичив лантуха тай досі не вернув 184; Гриць- 
ко вернувся додому сам. 177. Череваниха вже не верну¬ 
лася до столу, Кул. 325. В З.У. під п. впливом часто зам. 
вернутися кажуть вернути: Твій сон вертає до те¬ 

бе (вертається), Фр. 3. Б. 220. Див. повертати. 

Вертаюся — приходжу назад, ст. сл. внртаю ся. 

Лекс. 1627 р. 37: назад ся вертаю. 
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Вертеп походить із старослов’янського врьтьшь — 
вертеггь, що звичайно визначало „печеру”. Словник П. Бе- 
ринди 1627 р. так пояснює це слово: „Печера, роспалина, 
розс'Ьлина земная албо каменная”. 

Походження слова „вертеп” темпе. А. Вгііскпег (81олу- 
пік еіугп. 607), спираючись па те, що в Остромировій 
Євангелії 1056 р. вьртьігь визначає „садок”, твердить, ніби 
„вертеп” постало з вертоград — садок, а це з готського 
аиг!і§агсіз — садок (ІУигг^агІеп), цебто „вертогради” да¬ 
ло „вертепі)” і „вергь” (садок) через скорочення. Але 
пояснення це сумнівне, бо в Остр. Єв., здається, вертепа 
вжито помилково зам. вертограде. 

Слово вертепе вживається в Євангелії кілька разів, 

а звідти перейшло воно й до живої мови. Старі перекази 
твердять, що Христос народився в пастушім вертепі — 
печері, про що співається і в колядах. 

Польське \уег!ер позичене з українського. „Історич¬ 
ний словник укр. язика” на ст. 218 пояснює ще „вертепе” 
як: „манівець з вибоями, дорога тяжка до перебуття, спа¬ 
диста, крута”, але це непорозуміння, бо всі подані при¬ 
клади свідчать, що вертеп — печера; складачі Історично¬ 
го словника, на жаль, не запитували тут свідчення Слов¬ 
ника П. Беримди. 

Вертикальний - прямовисний, згори додолу; лат. 
уегіісаііз — вершинний. 

Верть! — вигук швидкого руху. Звідси вертіти, ст. сл. 
врегЬти. ГІраслово. 

Верть - слово наслідування бистроти повороту. 
...Хотів схопитися за коси, а вона — верть! — та й втекла”. 
(Воропап 21). 

Верф, з верфі, гол. -^егї — підприємство для буду¬ 
вання або ремонту суден. 

Верх, верху, ст. сл. врьхе, литовське уігзиз, лат. уєг- 

гиса — найвижча частина чогось. 

Пор. уверх, ст. сл. гор% — до Неба, Уверх. У ро¬ 

сіян „верх” — панський дім, хоч би він знаходився і долі. 
Звідси „верховин й” — найвищий; пор. лат. зиргешиз, 

шахішиз. 

Верхи одержую — одол-Ьваю, Син. 15. 

Верхи їхати, рос. верхом. В З.У. слова верхи ча¬ 
сом вживають зам. поверх: Лежать верхи воріт, Бирч. 

II. 66. 
Верхній, з укр. горішний — приналежний до верху. 
Верховода, верховодити — хто водить інших, як вер¬ 

хи конем. 
Вершник, -ка — хто їде на копі, верхівець. 
Лекс. 1627 р. 35: „Всадник — конньїй, верховній чло- 

век на кони”. — Арх. комонник — вершник. 
Веселий — радісний, ст. сл. веселт>. 
Лекс. 1627. 414: Іларій — весольїй. 
„Веселими ногами” — радісно. Вираз із Великодньої 

пісні: „К світу ідяху, Христе, веселими ногами”. 
Веселіє, арх. — радість. 
Слово о п. І. 1187 р.: Уньїша градами забрельї, а ве¬ 

селіє понизе. 22. 
Слово о п. І. 1187 р.: Амін уже, дружина, жадни ве- 

селія. 26. 
Весілля, ст. сл. веселіє — радість, пошлюбні звичаєві 

обряди з піснями й гостиною. 
Веселя дній заказаньїхі) не отправовати. Катих. 1645 

р. 436. 
Слово о п. І. 1187 р.: Чему моє веселіє по ковьілію 

разв%я? 38. 
Веселя або женитва — бракн, Син. 17. Веселя справую, 

брачуся, Син. 17. 
„Брак — веселіє, женитва, слюб”, Лекс. 1627 р. 15. 
Лекс. 1596. 5: Брак — женитва, веселіє. Брачуся — 

вссельє справую. 
Весло - - гребло, лопатка для пливання човном, ст. 

сл. весло. 
Лекс. 1627 р. 47: „Гребло — весло, опачина”. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тьі бо можеши Волгу весльї 

раскропити. 28. 
Весло — корабленноє гребло, Син. 17. 
Весна — одна з пір року; ст. сл. весьна. 
Весна — спільнослов’янське слово, але в болг. пролет. 

Веснянки — традиційні пісні, що молодь співає на¬ 

весні в Україні. 
Веснянки — ластовиння; рос. веснушки, — бо висипа¬ 

ють на обличчі головно весною. „Солдат отой, з веснян¬ 
куватим обличчям”. Шаян: Гроза 116. Див. ластовиння. 
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Веста, лат. Уезіа — богиня домашнього вогнища у 
римлян. 

Весталка -- жриця богині Вести. 

Вести — провадити, ст. сл. вести. 
Слово о п. І. 1187 р.: Игорь к Дону вои ведеть. 

Вестибюль, -бюлю — великий передпокій, сіни, фр. 
уезБЬиІе. 

Весь, арх. — увесь; у Схід. У. в в е с ь по голос¬ 
нім звуці, увесь по приголоснім, всього, всеї, всієї; д. 
всьому, всій; ор. всім, всею. всією; мс. всім, всій; мн. всі, 
всіх, всім, всіма (в Галич.: арх. всего, всему, всіми; зам. 
всеї тут часом всьої). В З.У. часто вживається цілий 
зам. увесь; див. цілий, також місцевий вираз в с е й зам. 
ввесь. Див. ввесь, увесь. Ст. сл. вьсь. 

Ветеран, -на — учасник минулої війни, з лат. уеіегапиз 
— старий вояк. Переносно — старий працівник якоїсь ца¬ 
рини. 

Ветеринар, -ра —• лікар тваринних недуг, з лат. уеіе- 
гіпиз — наглядач за худобою. Ветеринарство чи 
ветеринарія — наука про лікування тварин. 

Вето, вета — заборона накладати заборону на що. 
З лат. уєіо — забороняю. 

Ветхий, арх. — старий, постарілий; місц. вітчина із 
ст. сл. ветшина — кіпчена шинка. 

Лекс. 1627 р. 20: ,,Встхій — старий, зветшальїй”. 

Вефіль, ст. сл. Всеиль, д. є. Веі-Е1, Дім Божий, лат. 
лат. ВеІЬеІ або Вошіпиз ЇЇеї. 

Вечеря — споживання страв увечері; ст. сл. вечеря. 
В е ч е р а — банкет, Син. 3. 

Вечір, вечора, ст. сл. вечерн. 

Слово о п. І. 1187 р.: Всю нощь с вечера врани 
вьзграяху. 23. 

Вечеряти *— їсти вечерю (ввечері). 
Слово о п. І. 1187 р.: С зараніа до вечера, с вечера 

до св'Ьта. 

Вечір, вечора, вечоріти вечеряти, Вечірня, вечеря, 
вчора, вчорашній, ввечері, і ін., — слово всеслов’янське 
і дуже рясне. Ст. сл. вечер'ь, вьчера, вечеря. Слово індо¬ 
європейське, напр. гр. Иезрегоз — вечір, лат. уезрег. 

Взглядно, місц., з поль. та нім., в З.У. часте, але невідо¬ 
ме в м. літ. Значення слова вглядно: або, чи, а саме, 
а власне, точніше кажучи. Вибори, взглядно правибори. 
Леп. З ж. 9. В З.У. це слово перейняте з п. у/2£І?с1піе, а 
це точний переклад нм. Ье2Іі£ІісЬ. або Ье2іеЬип§з\уеізе. 

Взглядом, місц. — вжив, в З.У. з п. у/2£І£(іше; літ.: до, 
відносно, стосовно, щодо, супроти, для. 

Взір, взору — орнамент, зразок, модель, ст. сл. узорт>. 
В з і р у значенні „модель” запозичене з поль. шгбг — укр. 

зразок. 
Слово о п. І. 1187 р.: Мостьі мостити всякими узо- 

рочьи половіщкьіми. 

Взноситься гора — зах. укр. з поль. у/гпозі зі? §ога; 

літ.: піднімається, стоїть, знаходиться гора. 

Взяти, візьму, візьмеш, візьме, візьмуть, взяла, взяло, 

взяли; в З.У. возьму, возьмеш, возьме, возьмуть, взяла, 

взяло, взяли. — Вже ївстарови'ну були дві форми: старша 
вьзьму — вона дала возьму, возьмеш і т. ін., — ці форми 
стрічаються скрізь на Сході, але частіше в зах. укр. гово¬ 
рах; і возьму — ця форма дала: візьму, візьмеш і т. ін., 
звичайні на Сході форми. Для надання більшої сили діє- 
слову часом добавляється до нього дієслово взяти: Чи 
не краще (землю) було б нам узяти та продати, Гр. 92. 
Таке вживання слова взяти знає наша мова, як і інші 
мови, з найдавнішого часу: Вьзяхь книгьі чисти, Патер. 
Сип. XI в. л. 70. Пор. ще в Єванг. Матв. ІЗ31 і ІЗ33, де цей 
вираз відомий ще з Х-го віку: Взяв та й посіяв. Взяла 
та й поклала. Візьму та й утоплюсь, Кул. От. 37. 

Не возмугь коли копца. Катих. 1645 р. 63. 
Заплату возмут. Катих. 1645 р. ЗО. 
Слово о п. І. 1187 р.: Повел-Ь яти отця своєго. 

Ви — при дієсловах чи іменниках нерідко заступає 
ст. сл. ис-та вьс. Напр. вьсхваляю — вихваляю, исполне- 
НІЄ — виповнення, исполнити — вйповнити, исхожденіє 
— виходження, исходь — виход. 

Ви- приставка в укр. словах замість ст. сл. из-, напр. 

ст. сл. исполнити, изнести, исходити, исход-ь і десятки 
т. ін., а в укр. мові: виповнити, винести, виходити, вихід, 

й т. ін. Цим ви- укр. мова єднається з зах. сл. мовною 
групою. 
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Вибавляти — визволяти, з п. \ууЬа\міс, ст. сл. изба- 
вити, избавляти. 

Леях. 1627. 214: Свобождаю, ратую, вибавляю. 
Вибалушений див. балухи. 
Вибачайте, вибачте, пробачте, перебачте, простіть, 

даруйте, а не вибачаюсь (це дослівний переклад вуль¬ 
гарного р. извиняюсь, хоч цю форму извиняюсь має вже 
II. Беринда в своїм Словнику 1627 р.). — Вибачити кому, 
а не кого: Подорожньому і Бог вибачає, Ном. № 11374. 
Вибачити па чім, рідко па що: Вибачайте па цім слові, М. 
Вовч. їжте, умочайте, па друге вибачайте, Ном. № 12022. 

Вибачний, вибачливий — хто недобачає зла в іншому. 
Виборний — той, кого вибирають на становище, а 

не призначають; також добірний, кращий; вибраний з п. 
суботу — добрий, знаменитий. 

Лекс. 1596. 146: Изящство — вьіборность. Изящньій 
— вьіборньїй. 

Вйвдячитися — в З.У.: Коб лиш прожив, то вив- 
дячусь тобі, Щур. Рол. 104. Літ. віддячити кому. Від¬ 

дячим диявольським синам, Стор. М. Пр. 51. „Вивдячити- 
ся” З ПОЛЬ. \УуЛУСІ2І§С2уС зі?. Укр. літ. віддячитися. 

Вивертати — перевертати, ст. сл. извр'ьгати. 
Лекс. 1627. 175: Превращаю — вивержаю. 
Вивірка, арх., давнє віверица, часте в З.У.: Звинна, 

як вивірка, Фр. 3. Б. 26. На Сході не відоме, тут тільки 
білка, давнє б-Ьлка. 

Вйв’язатися часто вживається в З.У. зам. вийти: Доб¬ 
ре ти вивязався зі свого завдання, Бирч. І. 9. Премієр ви- 
внзапся з того завдання, „Діло” №10035. Під час нападу 
вивязалася сутичка, „Наш Прапор” № 12; це з п. В літ. 
такий зворот не вживається, тут: вийшов, вийшла; ви¬ 
в’язатися - це пов’язатися хусткою: Вив’яжеться шовко¬ 
вою хусткою, Г. Барв. 364. - „Вив’язатися” з п. лмушігугас 
ЗІе. 

Виволанці з йол. мюіас - кликати, взивати. 
Лекс. 1627. 443: Параянс — з татарска утікаючій, 

вьіволанци. 
Вигода — вигідне місце ст. сл. угодіє; а також: те, що 

нам на руку. 
Заживати (добра) на вьїгоду церковную. Катих. 1645 

р. 43. З поль. гагуу/ас чого (щастя, добра); укр. зазна¬ 

вати. 

Вйгук, -ка — частина мови, яка визначає душевні пе¬ 
реживання або вольові прояви. Давнє „междометіє” — 
калька лат. іпіегіесііо (іпіег — між, іесііо — кинення, ст. 

сл. метати — кидати). 

Вид. —- В З.У. часто вживають на вид: На вид та¬ 
тарина я злякався. Літ.: Побачивши татарина, злякався. 
Див. ввиді. „На вид” — з поль. „па тсіок”. 

Видавати — ст. сл. надавати. 
Лекс. 1596. 15: Видаю гроші, накладаю. 
Лекс. 1627. 175: Продаю — видаю, зраджаю. 
Видаток, з п. лууйаіек — росхід; ст. сл. расходв. 
Лекс. 1627. 196: Видаток, розход. 

Вйдати — ст. сл. издати. 
„Се типом издаю”. Лекс. 1627 р. 476. 

Виделка ж. р., мн. виделки; або видельце с. р., 
мн. видельця; часом виделко с. р., мн. виделка; 
мн. виделок або виделець, чи видельців; з п. хюсіеіес, мн. 

ууісіеісу, давнє вилицьі. Дяки постукали заграничними ви¬ 
делками по німецьких тарілочках, Лев. І. 398. Була закус¬ 

ка на видельцях, Свидн. 203. 

Видймий, ст сл. видим’ь(іи) — доступний для зору. 
Творця... видймьім же всім и невидимим. Катих. 

1645 р. 36. 
Вйдите, же я маю. Катих. 1645 р. 27. 

Вйдіти, арх. — бачити, ст. сл. видіти, часте в З.У. 

На Сході: бачити. 
Слово о п. І. 1187 р.: А Свягьславь мутен-ь сон-ь виді. 

Слово о п. І. 1187 р.: Уже не вижду власти брата мо- 

єго. 26. 
Літ.: видимий, видющий, видно, завидки бережуть, 

завиджуть. 

Лекс. 1596. 56: Вйджу. . . Там же: Видіти остро — 
смотрити бистро. 

Вйдно — сх. укр. і літ., видко — зах. укр. Тепер 
форму видко часом вживають і в літературі, напр. в 
„Волині” Б. Харчука (На Волині є обидві форми). Але 
видно частіш уживається на Сході, а в З.У. частіш 
видко. Нічого не видно, Кул. 267. З вікон видно було 
церкву, Коц. 47. 
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Вйєднати — літ. вйпросити, добути, дістати. „Вйєд- 
нати” з поль, \уу]'есіпас. 

Вйжний, в З.У. — літ. верхній, рідше горішній, вишній; 
давнє вьішьнїй. Вижний з поль. \ууг, мгуйеф 

Визнання — віровизнання; з пол. шугпапіе, туугпапіе 
\уіагу; укр. віра, віросповідання. Напр., „Сповідання ві¬ 
ри'’ Митр. Петра Могили. 

Лекс. 1627. 474: Вьізнаня панскоє. 

Виклад, в З.У; на Сході лекція. Див. лекція. „Виклад” 
з поль. луукіасі. 

Лекс. 1627. 219: Сказаніє — виклад, пам’ятка. 
Виклад — навчання, перше визначало утрату. Лек¬ 

сикон 1627 р.: „Изнуреніє — кошт, виклад, утрата”. 

Викладати — учити, пояснювати; ст. сл. учити, пре- 
подавати. 

Писмо Святоє викладати. Катих. 1645 р. 386. 

Виконувати літ. викопування; аах. укр. викопіова- 
ти, виконювання, ст. сл. конати — доводити до кінця (ст. 
сл. коньц — кінець). 

„Викручуватися сіном”. Про джерело цього вира¬ 
зу С. Максимов („Крилатий слова”, 1890 р. ст. 468-469) 
розповідає такс. Поляк Смолик, із королівського окру¬ 
женця, заклався був, що сам вип’є бочку угорського ви¬ 
на тут же в пивниці. Смолик добре пив, але ж побачив, 

що бочки таки не вип’є, а товариші вимагали випити. В 
пивниці було багато сіна. Смолик пустився на хитрощі, аби 
но втікти з пивниці. Він запропонував, що скрутить із сі¬ 
на шнура і витягне ним усіх. Викручуючись таким чином 
сіном. Смолик нишком утік з пивниці. 

Вижидати кого-чого, а не на кого-що п. нм.: Вижидай 
козаченька, Метл. 13. Див. ждати — очікувати. 

Вйключно — це з р. исключительно; ліпше б казати 
— чисто, геть чисто, самий. 

Вилйскувати, зах. укр.; на В.У. виблйскувати. 

Вймазати — це помазати, забруднити: Чоботи вима¬ 
же гарненько дьогтем, Рудч. Ск. І. 213; в З.У. вживають 
це слово з поль. чмутагас — зам. стирати, викреслювати. 

Виминати, з. у.; літ. оминати, обминати, минати, об¬ 
ходити. 

Вимова — спосіб артикулювання звуків. 

„Вимова ц. слов. богослужбового тексту” в нас до 
XIX віку була українська, напр. "Ь вимовлялося як і, и ви¬ 
мовлялося як ьі і т. ін. Так само в богослужбовій вимові 
був свій наголос, напр.: ім’я — рос. ймя, юноша — рос. 
юноша, сподобй — рос. сподоби, милостйвий — рос. ми¬ 
лостивий і десятки т. ін. Див. наголос. Усю цю вимову 
і наголос правдиво показують Лексис 1596 р. і Лексикон 
1627 року, які внесені в цей наш словник. 

„Благоязьічіє — добрая вимова”, Лекс. 1627 р. 11. 

Вина, ст. сл. вина — причина. 
Лекс. 1596. 56: Вина — причина. Виновньїй — тот, ко- 

торьш єст чему причиною. 
Винаймається хата, — так звичайно говориться в на¬ 

шій літературній мові. Дехто пише: „До винаймлення ха¬ 
та”, це за польським — йо \уупа^§сіа. 

Винен, винний — це в боргу або винуватий в чому: 
Богу духа винен. Чи винен той голуб, що сокіл убив, Шев. 
Я в тому не винен, або: Я того не винен, або: Немов він 
тому винен, Леп. З ж. 7. В З.У. часто вживають винен 
зам. повинен, мусів, — це п. луіпієп: Чи повинен був я те 
зробити. Добре в Щур. Рол. 115: Граф Ганелон — будь 
там Ролапд і винен •—- тобі сповнити службу був п о- 
в її н с н. 

Вйник, виникнути див. ник. 
Випити, ст. сл. испити — док. форма дієсл. пити. 
Слово о п. І. 1187 р.: Испити шеломомь Дону. 
Винний — ст. сл. виньшь; той, хто провинився. 
Лекс. 1596. 56: Винйтельньїй — тот, которьій причи¬ 

ну от кого мает, албо тьіж которій кого винуєт. 
Винниця — виноградник; винограде, Син. 19. 

Винник!) — винар, Син. 19. 

Вино, лат. уіпшп — алког. напиток з винограду. 

Вино, як картяна масть, походить від нім. §гйп — 

листя винограду, бо вдавнину цю масть зазначали листя¬ 
ми винограду; чеське уіпо, виноград. Прийшло до нас від 
чехів і поляків. Див. піка. 

Виноград встаровину дуже часто визначав не тільки 
виноград у нашім розумінні, але й садок взагалі. Напр.: 
Смокьвь (смоковницю) им'Ьаше н'Ьк'ьто вь винограді 
своємь, „Ізборник” 1073 р. Те саме маємо і в теперішньо¬ 
му тексті Євангелії: Смоковницю іміше нікто в винограді 
своєм всажену. Лк. 13°. Це старше значення „винограду” 
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як „саду”, часом маємо й тепер у нашій мові, напр. у пісні: 
Ой у саді-саді, саді винограді. В Києві в Липках була гар¬ 
на Виноградна вулиця, — назву отримала від великих сад¬ 
ків, що були там у XVII в. (а винограду там ніколи не 
було). 

Винуватець — той, хто кому винен що. 
Яко и ми отпущаємь нашимь виноватцамь. Катих. 

1645 р. 72. 
Винуватий — винний. 
Лекс. 1627. 159. „Повинний — обвиненньїй, вйнньїй”. 
Винуватити — обвинувачувати. 
Лекс. 1627. 321: Поридаю — лаю, злорічу, виную. 
Виную — поридаю, оглаголую. Син. 19. Вйнньїй — по¬ 

винний, виновньїй 19. 
Випадати — де випасти, впасти з чого: Рак з кошеля 

випав, Ном. № 13371. В З.У. вжив. поль. у/урабас — 
вибігати, виходити, вискакувати: Разом стрілити, потім 
випасти в поле, Мак. 158. А ,,впасти” в З.У. — де зайти, 
забігти: По обіді я впаду до тебе. 

Випадок —* ст. сл. сьлучай; коли що трапилося — це 
випадок. Випадок нещасливий випадок. 
Лекс. 1627. 225: Случай — припадок, пригода. 

Випереджати — переганяти кого (своєю скорістю). 
Лекс. 1596. 9: Предворяю — чекаю, упережаю. 
Випиратися кого-чого — де п., літ.: відмовлятися, зрі¬ 

катися, кинути. Впператпся - з поль. \\туріегае зіе. 

Виповнення, з поль, лууреіпіепіе — виконання. 
Вьіполненє Приказаній єсть овоць Вірьі Христіанскои. 

Катих. 1645 р. 85. 
Виповняти — виконати; ст. сл. испльиити. 

Волю Сто вьпіолтіди. Катих. 16-15 р. 70. 
Вйпуцувати, з. у. — літ. вйчистити, пудувати з нім. 

риіхеп — чистити. 
Вирь в воді — заверт. Син. 19. 
Вир — крутіж; з пол. у/іг, а де з нім. МЛг; ст. сл. 

водоврьрь. 
Лекс. 1627. 476: Тісноє море, где як вир пожираєт 

людій и кораблі. 
Лекс. 1627. 455: Вир пожираєт кораблі. 
Студенти вирують натовпами. Гоич. Л. і 36. 27. 
Вирівняти, вирівнювати; зах. укр. вйрівпати, вирівну- 

вати а. п. Див. рівняти. 

Вирій чи ірій, — теплий край на півдні, куди відліта¬ 
ють на зиму птахи. Наука Володимира Мономаха (її 125) 
дітям: „Птиця небесньїя из ирья идут”. Слово походить 
з іранської мови. 

Виробляти (в З.У. вирабляти) — продукувати що. 

Виростати (в З.У. вирастати) — ставати більшим на 
зріст. Виріс на парубка. А. Чайк. Мал. 17. 

Вйрячити див. рак. 

Висихати — ставати сухим, ст. сл. исьіхати. 
Лекс. 1596. 15: Изсякаю — висихаю. 

Вйсла — головна річка Польщі; за Л. Сплавінським, 
назва слов’янська, від прасл. *уісі-, *уєісі- вигинати, витися, 
плести (Филин 39). 

Вислухання — герундій дієсл. вислухати; пор. ст. сл. 
слухь, сльїшати. 

По вьіслуханю Сповіди, Галят. „Ключ роз.”. 

Високо, ст. сл. високо, вьісоче — далеко вгорі. 
Слово о її. І. 1187 р.: Соколь високо птиць возбива- 

єть. 27. 

Високость, арх. — високість, висота; ст. сл. вьісо- 
кость, вьісость. 

Лекс. 1627. 449: Вьісокости розділенья. 

Вйспа -- острів, з поль. \уузра; місд. „виспа” -— вели¬ 

кий насип землі. 
Лекс. 1627. 451: Самос — вьїспа. 
Лекс. 1627. 299: Остров, вьїспа. 

Висповідатися гріхів або в гріхах: Висповідаються 
гриховь свойхь, „Ключ Роз”. 1665 р. л. 21. Ст. сл. испо- 

відати ся — признаватися. 

Вистачати, вистачає, — досить чого. Але підо впли¬ 
вом „стирчати” постала й часта жива форма „вистарчати”, 
в мові літературній невживана. 

Вйстачить, вистачати, вистачання, вистачальний. 
(Недавно ще писали вистарчати..., п. \уузіагс2ас). 

Вистерігатися — стерегтися, пильнуватися; ст. сл. 
стрішти ся. 

Лекс. 1627. 268: Уклоняюся — вистерігаюся, звертаю 
в сторону. 
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Вистигати — холонути. В Лекс. 1627 „вистигати” по¬ 
милково пояснене по-укр. успівати — встигати, а ие ви¬ 
стигати. 

Лекс. 1627. 208: Перепираючися, вьістигаючися. 
Вйступці — пантофлі. 
Виступці — бачмаги. Син. 3. 
Вйсхнути, вйсхну, вйсхнеш, вйсхнуть, вйсхла, вйсхлий 

— це часто вживані зах. укр. форми під п. впливом. На 
Сході вони не відомі, тут: вйсохнути, вйсохну, висохнеш, 

висохнуть, вйсохла, вйсохлий. Див. сохнути. 

Витати, з ст. сл. витати, — так постійно в Зах. Укр.; 

на Сході вітати також давня форма, пор. ст. сл. приівФт'ь. 
На Сході вітати кого-що: Він давно уже сонце вітає, Олесь. 
В Галичині вживається форма „витай нам”, нім. веі 
\уі11коштеп, —* це з п. \уііа] паш: Витай нам, Петре, Мак. 
Яр. 117. Витай мені зі святами, з весною, Леп. З гл. 169. 
Цієї форми на Сході зовсім не знають, тут вітати тільки 
кого, а не кому: вітай нас, вітай мене. Вітати чим, з чим, 
або на що: Вітаю святом або з святом. Вітаємо, Владико! 

Витворяти. —* Лекс. 1627 р. грецьке слово еікопісіго 
перекладає: витваряю, виформовую. Цебто, витварити — 
чинити „тварі”. Ст. сл. тварь — твір, створіння. 

Вйтися — хвилясто сотатися. 
Слово о н. І. 1187 р.: Вьются голоси чрез'ь морс до 

Києва 45. 
Вйтівка — обмана, вигадка, неждана подія. Від ст. сл. 

тяти, тну — різати. Пор. „от урізав”, цебто неправду ска¬ 
зав. Тяти, витинати. 

Вифлеєм. —* Гр. ВеіМеєт ми здавен-давна вимов¬ 

ляємо тільки Вифлеєм, за нашою церковною вимовою. 

Гр. звук е передаємо в своїх стародавніх пам’ятках че¬ 

рез и, і: алилуя, амінь, Ісус, так само і Вифлеєм, вифлеєм- 
ський (а не амень, алелуя і т. ін., і не Вефлеєм). 

В и ф леє м, д. є. Веі-ЬесЬет, „дім хліба”, м. в Юдеї. 
Через надзвичайну родючість околиць названий „домом 
хліба”, ВеГЬєсЬет. Гр. ВеШІеет, лат. ВеіЬІеЬет, ст. сл. 
Виолеєм'ь. Слово ІесЬеш визначає й „війна” (Суд. 5, 6), 
тому ВеГЬесІїет може бути й „дім війни” чи „військовий 
дім”. 

Вихваляти, ст. сл. восхвалити — виражати похвалу. 
Лекс. 1627. 156: Плещу руками, вьіхваляю. 
Вйхіснувати, в З.У.; літ. використати. 

Вихованець — початкове значення: годованець; пізні¬ 
ше — той, кого виховують. 

Лекс. 1627. 155: Питомец — вихованец. 
Вйховання — перше значення було вигодування, пізні¬ 

ше й духове окормлення. 
Лекс. 1627 р. слово „виховання” перекладає церк. 

слов. словом воскормленіє. 
Лекс. 1596. 13: Жизнь — живот, живность, вихова- 

ньє. 
Виховзатися, виховзнутися в З.У.; літ. укр. вйелизну- 

тися, висковзати. 
Виховувати — привчати людину до зовнішньої при- 

стійности. Виховання — це зовнішня чемність, умін¬ 

ня пристойно триматися на людях; не плутати з словом 
„освіта”. Вйхований — хто добре знає світські зви¬ 
чаї, увічливий; не треба плутати зо словом „освічений”. 

Вихор, -хру, вйхорити, -ся, вйхоряти, вихрування, ви- 
хрувати і ін. — Це слово означає сильний вітряний кру¬ 
тіж; походить із ст. сл. вихорь (вихрь); є воно всесло¬ 
в’янським. 

Пор. молд. вйфор — вихор, вифорй — мести, вихрити. 
В й х о р, з вйхру, вихром: їздець як вихор, Кул. 92. 

В З.У. ви хор а ж. р.; Віщуючи страшну вихору, Фр. З 
в. 156. 

Лекс. 1596. 13: Заверть — вихор. 
Лекс. 1627. 188: Вйхор, мгла, буря. 
Слово о п. І. 1187 р.: Яко вихро вьіторже. 22. 
Вйцофатись, в З.У. — літ. вертатись, відступати, піти 

назад; з поль. м/усоіас зі§, з нім. 2иі1исМ — відступ. 
Вишній, арх. — давнє вьішній; в З.У. вйшний або 

вйжпий п. (часто в географичних назвах); Вйшній Воло- 

чек, а не Вйжній (з польського). 
Вишня, давнє (з XIV в.) вишьня, вишньневьій, з гр. 

Ьуззіпіа, але це позичка дуже давня (Якубин 333). 
Вишня. — Біограф римського полководця Лукула 

(106-56 рр. до Хр.) подає, що це Лукул перший вивіз 
вишневе дерево, і з того часу вишня стала ширитися по 
всій Европі. 

Вищесказане, нижческазане, „як казав я про те ви¬ 
ще”, „як буду говорити нижче”, — усе це стародавні спо¬ 
соби виразу, посталі ще тоді, коли писали на звитках чи 
звоях, а не на листах книжки кодексової, що появилася 
пізніше. В зиптку справді написане стояло вінце чи нижче. 
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Віадук, -ку — міст для проїзду чи проходу через що: 
долину, річку, дорогу. З лат. уіа — шлях, дорога -[- бисо 
— веду. 

Вібрація, лат. уіЬгаІіо - дрижання; вібрувати, 
лат. уіЬгаге — дрижати. 

Віват, лат. уіуаі — хай живе! слава! По-гебр. осанна! 
По-серб. жівіо! Рос. да здравствует! Поль. піесЬ гу^е! 

Вівісекція — ростинання живого, з лат. уіуиз — жи¬ 

вий + зесїіо — розтинання. 

Вівтар, ст. сл. Алтарь, давнє укр. Олтарь з гр. А1- 
Іагіоп; нове Вівтар; з Вівтаря, Вівтарем. 

Лекс. 1627. 302: Олтар зовется Святая Святих. 

Лекс. 1627 р. 65: Жертовник — Олтар, очистилище, 

ублагалница, мкстце, на котором Бога офірами благают”. 

Лекс. 1627. 156: Олтар — жертовник, офізровиик, ол¬ 
тар великій, Престол. 

Лекс. 1627. 217: Святиня — олтар. 

Вівторок. — Старослов'янська форма вьторник'ь, 
папр. в Остромировій Євангелії 1056 р. л. 218: в-ь ві^торь- 
пик. Рано постала й жива форма в'ьторькг> або второк'ь. 
„Акти Зап. Рос.” І, 80: Во второк'ь 1463 р. Слово „второк” 
ду'же поширене ще й тепер в західпьоукр. говорах. 

Рано постала й форма овьторьникь — овторникть, 
напр. Лаврентіів Літопис під 6813 (1305) р.: В день овтор- 
пик'ь. Через приставлений в (пор. он пін) постала нова 
форма в о второк'ь, і вираз „у вовтороісь” дуже час¬ 
тий в ХУІ-ХУІІ віках. Форма „вовторок,ь” фонетично пра¬ 
вильно дала наше „вівторок”; уже Полтавські судові 
акти 1667 р. ст. 91 знають: „у вув'ьторок”, наше „у вівто¬ 
рок”. 

В укр. літературній мові тільки форма ,,у вівторок”, 
але в західньоукр. говорах часта ще архаїчна безприймен¬ 

никова форма: „Збори відбудуться у второк”. По-літ. го¬ 
воримо: з вівтірка, іцовівтїрка (а не щовівторок, п. со 
иЧогек). 

Див. тиждень. Див. ще „Р.М.” 1933 р. ч. 5, ст. 182-183. 

Вівця — слово всеслов’янське й індоєвропейське, ст. 
сл. овьца, корінь, ов-, пор. лат. оуіз, гр. оіз, др. в. нім. 
ои\уі. англ. е\уе, с. санскр. ауіка. 

Вігілія, арх., літ. навечір’я; Свят-Вечір (народи. Вілія) 
— навечір’я Різдва; з лат. уі§і1іа — сторожкість; ніч очі¬ 
кування. 

Вигйлія албо Навечерія нізкоториє. Катих. 1645 р. 406. 

Вігвам, -му — назва житла (на подобу гостроверхо¬ 
го шатра) в індіян Північної Америки. 

Вігі, з англ. \у1іі£, — назва політичної ліберальної пар¬ 
тії в Англії в ХУІІ-ХУІІІ ст. 

Від постало фонетично з огь, як з онт> стало в і н. 
Слово наявне в зах. укр. говорах, а в схід. укр. го¬ 

ворах і в мові літературній панує од. — Часом в одному 
писанні вживають то від, то од, — ніби з вимог мило¬ 

звучносте: по голоснім від, по приголоснім од; не пи¬ 

шемо ж ми он і він, або ольха і вільха. 

Відай, в З.У.; літ.: певне, видно, знати, мабуть, десь, 

либонь. 

Відати, арх., ст. слов. вкдати — знати; пор. несвідо¬ 
мий — незнаючий, свідомість — знання чого. Зах. укр. 
свідомий, несвідомий, свідомість. 

Лекс. 1627. 456: Вкдець сокровенних. 

Відвідати — довідатися про кого особисто, відві¬ 
дувач -—• хто довідується особисто. Ст. сл. от'ьв'кдати. 

Відвороть, навїдворот, З.У., з п. паосКугоі, р. наобо- 
рот; на Сході: навпаки, навгіак, як раз інше: Спали го¬ 
ловами навпакй, Г. Барв. 392. 

Відданиця - - дівчина, що віддається замуж. 

Віддати в розумінні „віддати замуж” — дуже старий 
вираз, відомий з Біблії. Напр. Кн. Буття 29. 19, 26: „Краще 
мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому 
чоловікові... В нашій місцевості не робиться так, щоб 
віддавати молодшу перед старшою”. 

Відділ, не діл. — „Має старанно ведений д і л літера¬ 
тури”. „Зачинаємо окремий д і л під заголовком...” „На 
цей д і л звертаємо увагу”. Це полонізм — бгіаі. По-літе¬ 
ратурному: відділ, розділ, частина, куток. Академічний 
„Рос.-укр. словник правничої мови” 1926 р. на ст. 107 по¬ 

дає „отдел — відділ, розділ”. В значенні „відділу” не знає 
цього слова й Словник Б. Грінченка. 

Відділення. — Слово „відділення” визначає відлучен¬ 
ня частини чого від цілого. Напр.: 
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1. Л йти — рідке, взагалі рідину: воду, молоко, квас 
і т. ін. Налити води, молока, квасу. 

2. Сипати — що густе. Насип піску, борщу. 
3. Ламати — відділяти руками від цілого кусок: 

Вламай хліба, булки, деревини, кия і т. ін. 
4. Тяти — або різати, краяти. Укрій хліба (ножем). 

Відріж кавалок дошки (пилкою). 
5. Ущипнути — відділити пальцями маленький ку¬ 

сочок чого. Ущипни для горобчика хліба. 
С. Рубати —- відділяти сокирою. Відрубай цей ку¬ 

сок. 

7. К о л 6 т и — відділити від цілого куска маленьку 
й довгу частину. Відколи з цього. 

8. Відділити ціле від цілого. Батько відділив си¬ 
на на окреме життя. Невістка відділилася — перейшла в 
хатину. Оцю купу дров відділи окремо. 

9. Розведення (сепарація), розвід — чоловіка й 
жінки, правію (судове) розходження їх. 

10. Сунути що від чого. Посунь клуню від хати. 
Коли себе самого, додається -ся: Посунься трохи! 

11. Рвати — відділяти руками чи іншим цілого як- 
будь. Ти відірвав мені гудзика. Машина відірвала полу. 

12. Відшматувати — відірвати руками великий 
кусок. Відшматував хліба. 

Відень див. Венеди. 

Відкашельнути, зах. укр.; укр. літ. відкашлянути. 

Відказати — це відповісти: Вона стала, йому одказа- 
ла: здоров, козак-серце. Пісня. В З.У. архаїчне відказати 
в значенні підмовити; ст. сл. оті.казати, рос. отказать, 
серб, отказати, чес. оікагаС; поль. осЗтом/іс. 

Відкашляти, в З.У. часом відкашлати, Леп. З ж. 45. 

Відки, діял.; літ. відкіль, відкіля, звідки. 
Лекс. 1027. 282: Откуду — откуль, отколя, вутки. 

Відклйкати, з у.; літ. частіше — вернути, зректйея. 
Відкотйлася війна далеко па Захід (М. Руденко: Ост. 

шабля). Слово „відкотилася” тут вжите в переносному 
значенні, бо ж котиться те, що кругле, напр. яблуко. 

Відкрйвають те, що було, але про що не знали: від¬ 
криття Америки або електричности в повітрі. Приду¬ 

мують те, чого досі не було: придумали порох, або 
Друк. 

Відкриття — виявлення того, що досі не було вияв¬ 

леним; відслонення, а також інавгурація чого. 
Лекс. 1627. 283: Откровеніє открьітє, об’явленьє. 

Відлучення — відмежування. В Християнстві: очищен¬ 
ня з гріхів жертвою; ст. сл. искупленіє. 

Маєм'ь откуплепє через Кровь Єго. Катих. 1645 р. 916. 
Лекс. 1627. 272: Отвергох прездна сотворих — отлу- 

чилем от справованья справ духовньїх. 

Відлюдник — хто живе далі від людей, хто сторонить¬ 

ся від людей. 

Віднести в З.У. часто вжив, з її. зам. мати, одержати: 
віднести побіду п. — перемогти, завоювати, побідити. При 
експльозії 4 особи віднесли тяжкі рани, „Наш Пр.” № 13, 
літ.: При вибуху 4 особи тяжко поранено. По-польському: 

Рггу ^уЬисЬи 4 озоЬу осіпіезіі сі§гке гапу. 

Віднога — частина розгалуження чого (дороги, ріки, 

стовбура і т.д.). 
Лекс. 1627. 299: Оток морскій — отнога, лиман або 

остров, вьіспа. 
Лекс. 1627. 425: Колпос — недро, отнога на мори. 

Відносно часто вживають у нас в розумінні р. „отно- 
сительно” (а це пересаджено з нм. Ье£ге££епсІ, іп Ьеіге££з) 
зам. нашого: щодо, на це, проти, супроти: Накази щодо 
добрих звичаїв. Зайняв негативне становище супроти заве¬ 
дення пашпортів. Супроти його ніхто не встоїть, Гр. IV. 

2за. 
Відняти, ст. сл. от’яти (в от буква т зверху), означає 

забрати що від кого або від чого. 
Гр. в. кн. Мстислава 1130 р.: Почнеть хотіти от’яти. 

У него от’имаєть. 

Відо- приставка при дієсловах, часто вживана в З.У., 
на Сході не вживається, тут відомі тільки оді, або в і - 
д і - : одібрати, одігшіти, одіб’ю, одіграти, одізватися, одім- 
кнути, одімстйти, одіпхати, одірвати, одіслати, одіспати, 
одітхнути і т. ін. (а не: відобрати, відогнати і т. ін.) рід¬ 

ше відіграти і т. ін.). 

Відомість — знання; також — вість; ст. сл. в'Ьдомость 
інколи означало й список; походить від ст. сл. в-Ьдомн — 

відомий, а це — від в'Ьд'Ьти — знати. 
Лекс. 1627. 471: В'Ьдомости великость. 
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Відповідь — ст. сл. отпов^дь; ст. сл. повідати озна¬ 
чає розказувати, говорити; звідси і й доповідь, сповідь, 
проповідь. 

Лекс. 1596, 236: Отповфць одержую. 
Лекс. 1627. 289: Отв'Ьщаиіе — отповіьдь, декрет, от- 

пов'Ьданьє. 282: Отвкт — отповіздь, оборона, декрет. 

Відпочинок, одпочинок, з давнього отпочинок. 
Лекс. 1627. 450: Суббота — отпочинок. 

Відпочити, відпочину; в З.У. відпочати, відпічну, ст. 
сл. опочити. 

Відпоручник — часто вживане в З.У. слово, виковане 
з нм. ЗепбЬоІе; поль. етізагіизг; літ. — представник, за¬ 
ступник, посланець. 

Відро, -ра — вдавнину писалося вкдро. Пор. Лекс. 
1627 р. 19: ігЬдрб. 

Лекс. 1627. 457: Стамна — в'Ьдро. 
Лекс. 1627. 30-1: Черпало и'Ьдрб. 
Лекс. 1627. 173: Реч, що черпают нею: в'Ьдро, конов, 

ковш. 

Відручний лист., часте в З.У.: Відручнс письмо короля 
„Діло” № 10068; це з и. Літ. - власноручний лист, поль. 
Іізі обг^сгпу. 

Відси або відсіль, відсіля. Постало так: давнє отьсєлк 
> отсель > відсіль > відси. 

Відтак — штучним новотвір в З.У. (калька з нм. сіагаиї, 
зобапп, 1ііегаи£), широко вживаний: Стріли ще сипались 
якийсь час, а відтак перестали, Фр. 3. Б. 153. На Сході 
цілком незнане слово (але починає й сюди заходити, див. 

Коц. 6, 13. 32), тут: потім, опісля, згодом, тоді, далі. 

Відчай див. чаяти. 

Відчиняти, арх. отворяти — відкрити двері тощо. 
Слово о п. І, 1187 р.: Отворяєти Києву врата. ЗО. 

Відщепенець, одщепенець — відступник. 
Лекс. 1627. 450: Саддукей — перетятьій, отщепснец. 

Відьма від відати, знати. Чоловік — відьмак, відьмар; 
відьмувати, відьомський. Часте в лайці: Ах ти, відьмо. 
Відьомське кодло. Ст. сл. вКдьма - чародійка. 

Віз — ст. сл. возь. 
Воз'ь — колеспица, яждсніє, Сип. 24. 
В і з. „А віз і нині там!” — кажуть, коли багато зроб¬ 

лено, а справа не рухнулась. Вираз узятий з байки Кри- 
лова „Лебідь, щука й рак”. 

Віз Небесний див. Арктика. 
Віза — помітка на паспорті про дозвіл в’їзду до якої 

держави. Лат. уізит — бачене, переглянуте. 
Візаві, фр. уіз-а-уіз — лицем до лиця, напроти. 
Візантія. — Перше це назва міста, що його потім на¬ 

звали Констянтинополем чи Царгородом. Пізніше з цього 
постала назва всієї держави: Візантія. Турки здобули Кон- 
стянтинопіль 1453 р., а на Істамбул перейменували його 
1930 р. 

Візерунок з польського у/ігегипек — образ, подоба. 
„Инакшим способом или візерунком”, Лекс. 1627. 89. 
Візник — фіякр — має й жаргонові означення, напр. 

київське ванька, Харків, ванько, Див. Іванівська. 
Лекс. 1596. 8: Возатай —- вознйца. 
Візнйця з поль. луогпіса. 
Лекс. 1627. 318: Звбзчик — вознйца. 
Візйр, -ра — вищий сановник в Турції, з араб, і тур. 
Візит, -та, фр. уізііє — відвідини. Візитація, лат. 

уізіїаііо — відвідання. Візитер, -тера, фр. уізіїеиг — 
особа, що робить візит, відвідувач. 

Війна. „Холодна війна”, з англ. соїй \уаг. Війна, але без 
вогневої зброї, політична війна. 

„Розв’язать війну” — так часто тепер пишуть росія¬ 

ни, а за ними й українці. До цього було — почати війну, 

оголосити війну (англ. іо бесіаге \уаг). 
Лекс. 1627. 454: Сїва — войско, або война. 
Лекс. 1596. 256: Рать — війна. Рятую — войну точу. 

Ратоваиіє — воєваньє. 
„Брань — ббрба, война, битва, бой”, Лекс. 1627 р. 15. 

Войнуу подношу 16. Бранний супостат — непріятель воєн¬ 

ний 16. 
Військо — ст, сл. войско. 
Лекс. 1627. 454: Сїва — войско, або война. 
Військо. Буковинське „робити військо” з рум. а 

£асе агтаіа — укр. служити в війську. 
Військо небесне, сеуа’ Ьаззатаііт, ст. сл. воинство 

Неба, -- це зорі чи світила небесні, пор. 1 М. 2. 1, 5 М. 4. 
19, 2 Цар. 21. З, Єр. 33. 22 і ін. 

Війт, -та, п. луб]!:, ст. шлеське лус^єі, з сср. нім. Уоіі;; 
пор. н. Уо§Ь1: — начальник. 
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Вік, ст. сл. вккь — час людського життя. Але вдавни- 
ну вТк^ь визначало й силу людини, пор. у „Руській Правді”: 
А тому за війсь 10 гривьігь”, тут вккт? — „у віччя”, по 
збавлення сили, каліцтво. Пор. лат. уіпсо — перемагаю, 
УІСІ — переміг. 

Слово о п. І. 1187 р.: В княжих крамолах вкци че- 
ловкком скратишась. 

В і к. „На віки віків” чи „на віки вічні” — назавжди. 
Вираз з Молитов, які часто цим закінчуються, частий цей 
вираз „во вкки в'Ьковь” і в Новому Заповіті, напр. 1 Петр. 
5. 11, Гал. 1. 5, Филип. 4. 20 і ін. 

В і к. „До скончання (кінця) віку” — до кінця світу. 

Вираз євангельский, див. Єванг. Матвія 13. 40, 13. 49, 28. 
20. 

Вікарій — помічник Єпископа, з лат. уісагіиз — поміч¬ 
ник, заступник, 

Вікентій, ім’я, з лат. Уісепііиз — перемагаючий. 

Вікінг, -га, ст. сканд. уікіп£ — член бойових дружин 
УІІІ-ХІ ст., що займалися торгівлею та піратством. 

Вікно, ст. сл. ок^ьно. Корінь -ок-, пор. око. Слово по¬ 
стало ніби „око хати”. 

Віконт, -та, фр. уісотіе, -- назва дворянського титу¬ 
лу у Франції та в Англії, середній між бароном і графом. 

Вікопомний. Це слово давно прийняли ми до сво¬ 
єї мови; в наших пам'ятках XVII віку воно часте. Частень¬ 

ке воно й тепер у придніпрянській літературній МОВІ. ЙО¬ 

ГО подає Словник Гріичснкя. „Академічний „Р-у сл.” І, 
214 на рос. „достогіамятиьій” дає: „вікопомний, вікопам’¬ 
ятний, пам’ятний, нам’яти годний (вартий)”; як бачимо, 

поллє це слово паніть першим. Тут же й ,,вікопомність”. 

Академічний „Сл. правничої мови” на ст. 81 (нєзабвенньїй) 
так само подає й „вікопомний”, поруч із „незабутній”. 

В Галичині кажуть: „пропамятний”, але й „вікопом¬ 

ний” не рідке, напр. у Б. Лепкого, „Мотря” І 224: Для 
добра і слави вікопомного Війська Запорожського. Це 
слово походить з поль. „у/іекорошпу”. 

Віктор, ст. сл. Викторт», лат. переможець. Лекс. 1627 р. 
980: „Поб'Ьдитель, звитяжца, звитяжитель. Вікторі? і Ві¬ 
кентій лат(инські) имена”. 

Вікторія, з лат. уісіогіа — перемога було часте в літе¬ 
ратурі XVIII ст. Звідси й Віктор, лат. уісіог — переможець. 

Віл. — Для поговірки „Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?” знаходимо в Біблії (Йов 6. 5) таке праджерело: 
„Чи дикий осел над травою реве? Хіба реве він над своєю 
мішанкою?” Віл — ст. сл. волт>. 

Вілайєт, -ту, ар. уііауаі — адміністративна область у 
Туреччині. 

Вілла — дача,дім за містом, з лат. уіііа — маєток. 

Вільгість, з п. \уі1§ос — вологість, сирість. 
Лекс. 1627 р. 22: „Влага — візлґотность, мокрость”. 

„Влажу — оволожую” 22. 

Вільна воля — невимушена воля. Пор. англ. £гее \уі11. 

Лекс. 1627. 213: Самовластіє — волная воля. 

Вільний — свобідний. Слово „вільний” потрохи за¬ 

ступає „свобідний”, це останнє вже стало рідким, архаїч¬ 

ним. 

Вінниця — місто на Київщині, при давній річці Він- 
ничка. Вже року 1363-го згадується Вкнница як фортеця. 
Назву свою місто одержало від річки Вінничка. Стародав¬ 
ні акти завжди пишуть Вкница або Вкнница. Тому що 'Ь 
згодом змінилося в і,то й вимовляється Вінниця, а не Вин¬ 
ниця. 

Віно, ст. сл. вкно — викуп за молоду, придане моло¬ 
дій, яке дає молодий. Пор. Пов. вр. літ 6551 р.: „Вдасть 
Ярослав сестру свою за Казимира и вдасть Казимирь за 
в'кно людий 8 согь. Чс. уєпо; поль. \уіапо — придане. 
Пор. лат. уепит —- продаж; гр. опоз — ціна, а гр. есіпог 
— викуп за молоду, шлюбний дарунок. Але тепер віно 
в З.У. -— це придане молодої. 

Лекс. 1627. 187: Посаг, вкно. 
Вінчатися. — Таїнство шлюбу відбувалося в нас з 

давнього часу, і на голову молодих в Церкві накладали 
вінці, ніби князівські корони. Тому й саме Таїнство на¬ 
зване „Вінчання”, звідси й слово „вінчатися”, цебто накла¬ 

дати вінці на голову молодих. Слово дуже рясне в нашій 
мові. Звідси постали й наші назви молодих — князь, кня¬ 

гиня. Ст. сл. вішьць — лат. согопа. 
Віншування — побажання, з пол. у/іпзгоу/апіе, а це 

з нім. луйпзсЬеп — поздоровляти, гратулювати, вітати 
з чим. 

Лекс. 1627. 185: Привкт — вкншованьє. Привктствую 
— вТншую. 
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Віншувати — арх., вітати, складати привіти, поздо¬ 
ровляти. 

„Привктствую — віншую”. Лекс. 1627 р. Пер. 
„Урійме зьічу и в'Ьншую”, Лекс. 1627 р. Передмова. 
Лекс. 1627. 188: Примоляет — в'Ьншуєт. 

Віньєта, фр. уіцпсііс оздоба в руконисі чи в книзі. 
Віолончеля, І'Г. УІОІОПСЄІІО — смичковий інструмент па 

4 струпи, топом між альтом і контрабасом. В літ. мові вжи¬ 
вається й форма віолончель, -лі ж. р. 

Вір, вору — огорожа, зменш, ворик, ворйка — жер¬ 
дина для вору, воріння — жердини. Пор. завора, розвора. 

Віра, ст. сл. в'Ьра; пор. лат. уегиз — справжній, дій¬ 
сний. Слово „віра” (цебто сприймання чого за дійсність 
чи можливість без обоснувапия доказами) також визна¬ 

чає релігію. (Пор. лат. Ііісіез, що також уживається як 
синонім слова ге1і§іо). Звідси вірні — це члени Церкви. 

Спроба (після І світової війни) увести новотвір „віря- 
нин” (замість в і р н и її) не вдалася. 

„Віра горами двигає”, — крилатий вираз на основі 
Євангелії Матвія 17. 20: „Коли будете мати Віру, як зерно 
гірчичне, і горі оцій скажете „Перейди но звідси туди!” 
та й перейде, і нічого не матимете неможливого!” І ще 
Матвія 21. 21: „Коли б мали ви Віру, і не мали сумніву, 
то якби її цій горі ви сказали: „Порушся та й кинься в мо¬ 
ре! — то й станеться це!” 

Віра — ст. укр. штраф. 

Вірменин, з армяпмп, ормипші; ми. вірмени, вірмен. 

Вірменія (Вірменська ССГ). Назва ця від давнього 
племені армспи (ормсии). Родоначальником був Армі- 
нак, син Гайка, згадуваних уже в Біблії. Старша назва Ар- 
менія. 

Лекс. 1627 р. 350: „Армеиія — тс ж, що й Арарат”. 

Вірити, вірю, віриш, вірять. В значенні довіряти. 

Вірсавія, ст. сл. Вирсавіа, євр. колодязь присяги. 

В і р с а в і я, д. є. Ваі>§еуа — дочка присяги (або: доч¬ 
ка семи). Ст. сл. Вирсавіа, нім. ВаШзеЬа, англ. ВаіЬзЬеЬа, 

лат. ВаІЬзеЬа. 
Віртуоз, -за, іт. уігіиозо, — людина, що досягла в тех¬ 

ніці гри чи якої роботи вищого ступеня. Віртуозний 
— досконалий. 

Вірувати, вірую — вживаємо тільки для релігійної ві¬ 
ри: Вірую в Єдиного Бога. Слово вірити вживається 
поза сферою релігії. Напр. вірити кому, вірити в що. 

Віруси — манюсінькі збудники заразних недуг живо¬ 
го світу, менші від мікробів. З лат. уігиз — отрута. 

Вірш, -ша, — поетичний твір, рядок у вірші. З лат. 
уегзиз — лінія, рядок, лінія в писанні (уегіеге — повер¬ 
тати в інший бік). ГІор. лат. уегзиз Іасеге — компонувати, 
складати, творити. 

Слова вірш та арх. вірша походять із ст. сл. 
в'Ьрш'ь, в'Ьрша. В З.У. верш з п. \уіегзг. На Сході верша 
— знаряддя ловити рибу: Раки, лізьте в вершу, Ном. 

№ 6897. 
Лекс. 1627. 208: Слово, візрш. 
Лекс. 1596. 26: Рекло — слово, в'Грш. 
Лекс. 1627 р. 338: „Акростіхіс — рожай вкрша”. 

Лскс. 1627 р. 47: стих, вФрш. 
Вірьовка — мотуз, мотузка, мотузок, шнур, повороз¬ 

ка, рс. канат. Від ст. сл. вьрвь, вьрвіє. Лекс. 1627 р. 21: 

„Вервія — веровкй, поворозя”. 
В Зах. Укр. мало знане, в Сх. Укр. часте. 
Віскі, слово невідм. — спіртн. міцний напиток з жи¬ 

та чи кукурудзи в Англії й США. З англ. у/Ьізку з кельт¬ 
ського иіз£е — вода. 

Вісарібн, -на, ст. сл. Віссаріонь, з грецького: повний. 
Лекс. 1627 р. 380: „полньїй, горстьій або негркшен вн 
всем”. 

Вісім, восьмй — всеслов’янське слово. Ст. сл. осмь — 
вісім, осмь — восьмий. На початку в приставне (проте¬ 
тичне). 

Віссон — тонка й м’яка льняна матерія, загально зна¬ 
на в семітських народів, д. євр. уезез, єгип. Ьизи, що гре¬ 
ки рано переробили па Ьуззоз (пор. Вихід 39. 2, Лука 16. 
19 і ін.), Ьуззіпоз — віссонний. 

Лекс. 1596: вйссон — полотно тонкоє. 
Віст, вісту, англ. луЬізі — картонна гра. 
Вісьта! див. вйо. 
Вїстник, арх. — ст. сл. вкстник; сучасне укр. літ. віс¬ 

ник; у наших письменників: вістовик, вістовець — той, хто 
приносить вістку; у війську 'вістовий, вістун. 

Лекс. 1596: ВФстник — повідач. 
Вітальний, лат. уііаііз — життьовий. 
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Віталій, ст. сл., Виталій. — Лекс. 1627 р. 380: жи- 
вотньїй; лат. уііаііз — життьовий. 

Вітамйни — органічні речовини, конче необхідні для 
нормального життя організму. З лат. уііа — життя. 

Вітанія. Вусіауіх, д. є. Веі-апі]а1і — дім убогої. Ів. 

11. 18: „Б'Ь же Виеаніа близ Ієрусалиму”. 

Вітання — вислів та акт привіту. 

Витаніє — рукодаваніє, щЬлованіе, Син. 19. 

Вітати — поздоровляти, вітальня — кімната для прий¬ 
мання й вітання гостей. Див. приймати. 

,,Лобзаго или лобжу, щклую, витаю, поздоровляю”. 
Лскс. 1627. 109. 

Лекс. 1627 р. 22: „Витаю — гощу, господою стою”. 
Вітати, ст. сл. витати і віггати, жити, пробувати. 

Остр. Єв. 1056 р. Лк. 19. 7: внниде витать. Договір Олега 
907 р.: Приходящии Русь да витают у святого мамьі. 

Обитати (з обвитати), обит'Ьль. Рано постали й сло¬ 
ва виталище (гостинниця, витальница, витальникн, вита- 
тися (здоровитися). 

Первісне значення „вітати” загубилося в нашій мові, 
а „завітати” (зайти) до кого — це п. гау/ііас. Знати його 
ще у Шевченковім: Ти, Прісносущий, всюди з нами вітаєш. 
Це — пробуваєш. У Шевченка ж маємо ще вітати — „за¬ 
прошувати”: Музику наймає, і нерівню титарівну у та¬ 

нець вітає 370. 

В зах. укр. говорах позісталася давня етимологічна 
форма витати; але в східньоукр. говорах і в мові літера¬ 
турній тільки вітати. 

Поруч зах. укр. дієслова витати (із ст. сл. сл. витати) 
закономірно існує іменник привіт (із ст. слов. прив'Ьть). 

Вітер, вітру — ст. сл. в'Ьтрн; лат. уепіиз; нім. ^Уіпсі. 
Вітер. Гостей мов вітром змело — гості швидко по¬ 

розходились. 
У нас дуже часто говорять: „На чотири вітри”. 

Такий вираз іде з Біблії, пор. 1 Хрон. 9. 24: „На чотири 
вітри (— сторони, боки) будуть віддверні”. Це перейшло 
й до Нового Заповіту, напр.: „Ізберуть від чотирьох віт¬ 
рів” Мт. 24. 31. Див. ще Єр. 49. 36. Вдавнину землю уяв¬ 
ляли собі як квадрат, а по кожному з чотирьох боків 
стояв бог Вітер. 

Слово о п. І. 1187 р.: О ВізтрТ Вітрило! 38. 

Вітер. „Шукай вітру в полі!” — пропало, не знай¬ 

деш. 

Вітер. „Кидати слова на вітер” — говорити непере- 
вірене, малообдумане. „Вітер в голові” — коли мало ро¬ 

зуму. 

Слово о п. І. 1187 р.: Се вТтри, Стрибожи внуци, в£- 
ют с моря. — В'Ьтрило і в'Ьтри в нашій міфології вважа¬ 
лися за божків. 

Вітесда — згадується в Єв. Ів. 5. 2: „А в Єрусалимі, 
біля брами Овечої, є купальня, Вітесда по-єврейському 
зветься, що мала п’ять ґанків”. Давні грецькі рукописи чи¬ 
тають це слово не однаково: 1) ВеШзаісіа, лат. ВеШзаісіа, 
євр. Веі сесіа — дім мисливський; 2) найчастіше ВеіЬга- 
ІЬа, євр. Веі геіа — дім оливки, і 3) ВеШезсіа, євр. Веі 
сЬезес! — дім милосердя, ласки (або дім Хістди?). 

Вітія, арх. — промовець. Ст. сл. вештати — говорити, 
сповіщати, казати; в'Ьтьскьі — казково. 

Лекс. 1596. 56: В'Ьтія — ритор, оратор, красномовца. 

Вїтка — галузка; ст. сл. в^я, в'Ьтвь, в%тка. 
Лекс. 1627 р. 39: „Візям или візтвь, росчка, галуз, голь 

или голца з листям”. 

Бітова недуга або хорея — нервова недуга, яка вияв¬ 

ляється мимовільними безладними скороченнями м’язів. 

Назва від імені Святого Віта, іцо хворував нею; зветься 
ще й хорея, з гр. сЬогеіа — танці. 

Вітраж, -жу, фр. уііга§е •—- картини з різнобарвних 
шматків скла, що вставлені в вікна, особливо по церквах. 

Вітрйло, -ла — парус, від вітер, ст. сл. вітрило. 
Лекс. 1627 р. 40: Візтрйло, парус, полотно кораблю для 

в'Ьтру”. 

Вітрина, фр. уіігіпе (уіігє — віконне скло) — заскле¬ 
не вікно чи шафка для виставки різних речей. 

Вітряк. — „Боротися з вітряками”, боротися непо¬ 
трібно, безцільно. Вираз узятий з 8 розділу І тому романа 
Серватеса „Дон-Кіхот Ламанчський” 1605-1615 р. 

Вітчйзна, старше отчйзна (не вітчина) із ст. у. 
отьчизпа. Вітчина — це на Сході шинка. У Кул. в „Ч.Р.”: 
Хто вірний син своєї отчйзни 302, В мене на умі отчйзна 
402, Не погубляйте отчизни 302. В літ. мові наявне 
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„вітчйзна”. — Вітчина (шинка) з візт'ьшина — все, що 
старе; тут — стара зв’ялена шинка. 

Лекс. 1627. 285. Отчество — отцовство, отчйзна. 
Лекс. 1627. 327: Отчествіє — отчйзна. 
Вітчизна, місц., з. укр. — батьківщина, рідний 

край. Давнє отчйзна — те, що лишається в наслідстві 
(спадком) від отця. 

Вітчйм — нерідний батько, другий чоловік матері для 
дітей першого чоловіка. Слово загальнослов’янське. По¬ 

ходить від отець — отця — вітця: вітч-им. Пор. побра¬ 
тим. Ст. сл. отьчухь. Срезневський: Матеріали II. 830 дає: 
Ач с отьцимь прииметь діти („Руська Правда” Вол. Мо- 

номаха). 
Віхоть, р. віхтя, о. віхтем -—- зв’язаний жмут соломи. 

Ст. сл. вТхоть; пор. візха (віха) — віхоть на тичці, що 
вказує дорогу, мсту і т.п. 

Віце-, лат. уісе, замість частка, що визначає заступ¬ 
ника, помічника високої особи; віце-президент, віце-ди- 
ректор і ін. Пишемо й віцепрезидент і т.д. 

Віче, з давнього в+.чс, загальновживане в З.У. слово; 
збори, зібрання або мітинг. 

Віч-на-віч, рос. еглазу на глаз, фр. Іеі а Іеї („голова 
з головою”), апгл. £асе 1:о Гасе („лице до лиця”), нім. 
ипїег уієг Аи§еп („на чотири очі”). 

„Вічна пам’ять” взяте з церковного співу за упоко¬ 

єних „Вічная пам’ять” —- вічна пам’ять на Небі. 
„Вічний жид” див. Агасфер. 
Вішну — бог сонця, головний бог індусів, з інд. 

Віщий — той, хто віщує, передсказує майбутнє; ві¬ 

щун. СТ. СЛ. ВІЧІІТЬЦЬ. 
Слово о п. І. 1187 р.: В-Ьща душа. 36. Візщей Боянь. 

37. 
Слово о п. І. 1187 р.: Боян візщій. Візщія пртстьі. 
Вія — ст. сл. ркенца, рясница; також візя —- галуз. 
Лекс. 1627 р. 39: „Візжда — візи, повізка”. 
Віяти — ст. сл. вкяти. 
Слово о п. І. 1187 р.: В'Ьюгь душу огь тізла. 36. 
Слово о п. І. 1187 р.: Гор% подь облакьі вкяти. Моє 

веселіє по ковьілію развкя. 31. 
Слово о п. І. 1187 р.: Чему, господине (Вітре), насиль¬ 

но в'Ьєши? 38. 

Вйо! — вигук поганяння коней. Геття ! — вигук на 
коней, щоб звернули праворуч (в З.У. гетта!). Тпру! — 
наказ коневі стати. В і с ь т а ! — вигук на коней, щоб звер¬ 
нули ліворуч. 

Вклякати, зах. укр. — ставати на коліна, навколішки. 
Див. клякати. 

Вкучно, зах. укр. — літ. скучно, доскука бере. 
Влада — державне правління; див. волость. Слово 

влада з чеськ. уіасіа, поль. зуіабга, ст. сл. вдасть. 

Лекс. 1596. 9: Вдасть — влада. Владзу маю. Влади - 
чество — владарство. 

Владйка, ст. сл. владика — пан, Господь, Архиєрей. 
Також ст. сл. владика, владьічн'ьіи -— господній, вла- 
дьічьство — влада і т. ін. Ст. сл. владика, грецьке кугіоз 
— володар, пан. Звідси ст. укр. кирь (владика) — фор¬ 
ма звертання до єпископа. 

Лекс. 1569. 9: Владика — владар. 
Владар'ь, владика, Господь, властилиігь, властитель. 

Син. 20. 
Лекс. 1627 р. 22: „Владика — Єпископ, володар”. 

Владущий -- володіючий, володар. 
Лекс. 1627. 434: Марія — владущая или госпожа. 

Власне —- саме, саме так; рос. именно, пол. уЛазпіе, 
тіапо\УІсіе. 

Лекс. 1627. 156: „Пантофля власне зоветея”. 
Лекс. 1596. 33: Так з грецького власне внкладаєтея. 

Лекс. 1627. 162: „Подражатель, насл'Ьдовца, такій же 
власне”. 

Власний — свій, приналежний до кого. 

Лекс. 1627. 216: Свой себк — свой власний. Власне, 
власний, власность. 

Лекс. 1627. 185: Правий, власний, власная жона, влас¬ 
ний д-Ьти. 

Не звал-ь своим"ь власними, але било в нихг все спол- 
ноє. Катах. 1645 р. 756. 

З власно и доброти своєи. Катах. 1645 р. 4. 
З власнои воли стался злим. Катах. 1645 р. 96. 
Гр. в. к. Мстислава 1130 р.: Рукою своєю (власного). 
Власний, прирожений, Лекс. 1627. 77. 
„Имена власний людей”, Лекс. 1627 р. Пер. 
Вт> томь же власномг. Тізлк. Катих. 1645 р. 27. 
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Слово власний не українського походження. Воно 
із ст. болг. власть (ст. укр. волость); пор. ст. сл. 
властьн'ь, чеське уіазіпі, пол. \у!азпу — ст. сл. собьствьнь, 
н. болг. собствен, рос. собственіньїй. 

Власність — те, чим хто володіє. 
Лекс. 1027. 423: Кирос — поважность або власносте 
Власть, арх. — ст. сл. власть — влада, сила. 
Слово о п. І. 1187 р.: А уже не вижду власти брата 

моєго. 26. 

Власянйця, арх., давнє власапица; в З.У. місц. власа- 
ниця. ІІове волосяниця. 

Лекс. 1627 р. 24: „Врстищс ----- власпйца, плахта, жа¬ 
лоба, жалобньїй убир, верето, рядно”. 

Влоський, арх., поль. у/іозкі — італійський. 
Лекс. 1627. 449: Рвім — мксто влоскоє. 

Внесок, зах. укр. з п. \упіозек, а це з нм. Ап1га§ — 

предложення, пропозиція, думка, проект. 

Внет, арх., з п. лупєі; укр. літ. відразу, зараз. 

Внизу — сх. укр. і літ., а долі зах. укр. 
Внівець обертаю — истребляю, искореняю, Син. 21 — 

з поль. \упі\уєс2 оЬгасаш. 
Вночі — між вечором і досвітком. 
Слово о и. І. 1187 р.: А сам ви ночь вл'ьком'ь рьїка- 

ше, 36. 
Внук, онук, ст. сл. в'ьнук'ь, вньука —- син чи дочка 

сина чи дочки. Склад цього слова: в-'ьн-уюь, — тут почат¬ 
кове в протетичне, а корінь гн. Етимологія неяона; пор. 
лат. апиз стара, д. в. нім. апо дід, апа - - баба, пім. 
АЬп, АЬпе, Епкеї — онук. — В наших літописах частіше 
онук; народне: унук. 

Слово о п. І. 1187 р.: В силах Дажьбожа внука. 19. 
Слово оп. І. 1187 р.: Игореви, того внуку. Вкщій Во¬ 

яж’, Нелссои внуче. 
Внушати, арх. — до ушей приймати: в-ушати, слуха¬ 

ти. Внуши Молитву мою — вислухай Молитву мою, цеб¬ 

то візьми в уші. 
Лекс. 1627 р. 34: „Внушаю — до ушу пріймую албо 

пилне слухаю”. 
Ст. сл. внушйти — калька з гебрейського; пор. Числа 

23. 18: ЬаагіпаЬ „візьми в ухо”, цебто почути, гр. епо- 

їізаі. В-н-уш-ити, —• це „брати в ухо”. 

Вовк, -ка, ст. сл. вл'ьк'ь, влькщ слово всеслов’янське 
і індоевроп., пор. санскр. угказ, гр. Іукоз, лат. Іириз і ін. 

Слово о п. І. 1187 р.: вл'ьк'ь, вльком'ь. 36. 
„Вовк в овечій шкурі” — так кажуть на злу людину, 

що прикидається доброю. Вже в Євангелії Матвія 7. 15 
подано: „Стережіться фальшивих пророків, що приходять 
до вас ув одежі овечій, а всередині вони хижі вовки!” 

Слово о п. І. 1187 р.: Скрьіи вл'ьци. 
Вова — все страшне та лякливе в дит. мові. 
Вовкуватий — той, хто „дивиться вовком” — злим по¬ 

глядом очей. 
Вовна, ст сл. власна --- перше значення: хвиля; далі 

хвиляста шерсть; вовна — болг. влізна, рос. шерсть, поль. 
\уе1па, зіегзс, нім. \Уо11е. 

Лекс. 1627. 313: Ярина — волна. 
„Вовчий білет” — записання до пашпорту чи до по¬ 

свідки праці таких причин звільнення, що надалі на науку 
чи на працю власник такого білету вже не може бути 
прийнятий. 

Вогнище див. ватра. 

Вогонь, -ню, ст. сл. огьнь або огьнь, звідси пішли на¬ 
ші огонь і огень. Звук початковий є протетичний, при¬ 
ставний (пор. вулиця, вулій й ін.). 

Лекс. 1627. 458: Огень. 
Вода — ст. сл. вода. 
Вода. „Набрати води в рот” — мовчати, замовкну¬ 

ти, ані пари з уст. 
Вода. „Вивести кого на чисту воду” — дійти прав¬ 

ди, довідатися про правду. Ювеліри добувають дорого¬ 
цінне каміння чистої води, найвищого сорту. 

Вода „Темна вода в облаках небесних” — темна 
справа. (З Псалтиря). 

В злож.: водонос, водозбір, водопій, водобрання, во¬ 
дограї!, водолаз, водоспад, водомір, водогін. 

Вода в гебрейській м. слово множинне, ріигаїіа Іап- 
Іит: та^іт, що грецька мова, а за нею й старословянська 
звичайно передають невідповідно також множиною, хоч 
такого значення слово вода ніколи в старослов’янській 
мові не має. Такі вирази, як: „На горахн стануть водьі” 
Пс. 103. 6 — це чисті гебраїзми. Цікаво, що цей гебраїзм 
з мови біблійної сильно поширився й по інших давніх 
пам’ятках. 
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Вода жива, таДт сЬаДіт — дуже частий вираз в біб¬ 
лійній мові: це вода джерельна, що б’є джерелом, як жи¬ 
ва. Вода найчистіша. Пор. Лев. 15. 13, Числа 19. 17, Єв. 
Ів. 4. 10, 7. 38 і т. ін. Вираз цей з Біблії сильно поширився 
по всіх мовах християнського світу. 

Вода гноблення, вода утиску, „вода вт> нуждіз”, таДт 
ІасЬас — вода за час нещастя чи за недолі в малій кіль¬ 

кості там, де її звичайно мало, наир. в пустині. Пор. Іс. 

ЗО. 20. 

Водевіль, -лю, фр. уаисіеуіііе (уаи сіє уіііє) — вулич¬ 
на пісенька у Франції XVI ст., пізніше легка комедія з піс¬ 
нями і танцями. 

Водка, арх. — водиця. 
Лекс. 1627. 424: Водка до лЬчспьи очій. 

Водолій, арх. — водовоз з ст. сл. водол'Ьи, водолив'ь; 
також сузір’я Адиагіиа. 

Лекс. 1627. 466: ВодолФя, водник. 1 

Водохрещі чи Водохреща — Свято Богоявлення, 6-го 
(19) січня, бо тоді воду „хрестять” чи святять. Часом од¬ 
нина — Водохрище. Слово відоме вже з XIV в.; Сучавська 
грамота 1393 р.: накануні водохрещь. Слово постало з цер¬ 
ковно-слов’янського Водокрестіє. 

Воєвода, арх., ст. укр. воєвода, ст. сл. воєвода — той, 
хто водить воїв (вояків), вдавнину військовий старшина 
нлііїшщого рангу. 

Лекс. 1627. 448: Воєвод йод Навход (опосорам). 

Лекс. 1627 р. 351: „Воєвода войска, гетман”. 
Воєнньїй — храбрьій, Син. 21. 

Вождь. — Колись було тільки вождь, і ця стародавня 
форма зосталася незмінна й дотепер по східньоукраїнських 
говорах, звідки тільки цієї форми вживає й мова літера¬ 
турна. Київська Академія Наук у своїх виданнях і слов¬ 
никах пише: вождь, вождя, вождеві й т. ін. Навпаки, по 
західньоукраїнських говорах кінець цього слова -жд зо¬ 
всім стверд, тому тут панує вожд, вожда й т. ін. Ст. сл. 
вождь, водьць; поль. \уосі2; у нас тепер частіше провідник; 
у війську — отаман. 

Лекс. 1596. 15: Игемоп — иож, староста. 
Ііожд'ь - князь, вожд'ь, начальник, парода води- 

тель, настоятель, правитель (наставника, учитель), Син. 24. 

Воздвйження, арх. — піднесення, ст. сл. Вьздвиженіе. 
Це старе слово у нас тепер зберігається тільки в Церкві: 
Свято Воздвйження Чесного Хреста. 

Взношеніє — воздвиженіє, Син. 18. 

Воздух -а, арх. — в літер, мові повітря, з давньо¬ 

го пов'Ьтріє. Свіжий воздух, свіже повітря Фр. 3. Б. 51. 

Тепле повітря мовчало, Коц. 54. Весняне повітря потоками 
лине, Крим.; Учит. Єв. 1619 р. л. 4: „Яко дьімт> на пов'Ьтру 
триваючий”. 

Воздух, воз-дух, старе наше слово, дуже часте 
ще й тепер у нашій народній мові. В мові літературній 
його зовсім уже заступило слово повітря. Див. повітря; 
див. „Рідна Мова” 1933 р. ст. 73. 

Лекс. 1627 р. 29: „Воздух — пов^трьє, аер”. 

Лекс. 1627. 224: Наше слово на воздух расходится. 

Лекс. 1627. 458: Воздух. 

Лекс. 1596. 7: На воздух — на повітря. 

Возз’єднання, арх. — ст. сл. ст>единеніе, що дало в укр. 
з’єднання. Ст. сл. в'ьзс'ьєдиненіе — це приєднання до 
себе кого знову, тут „воз-” це знову: воз- соєдинять -— 
знову єднати. Див. „Словарь ц. сл. і рус. я”, 1947 р. т. І, 
ст. 152. З цього виходить, що форма „возз’єднання” не¬ 
відповідна, відповідніша воз’єднання. Лат. геипіо, нім. 
А¥іє(іегуегеіпідип£, апгл. геипіоп. 

В словниках Б. Грінченка, Г. Голоскевича форм воз¬ 

з’єднувати, возз’єднання немає. В „Укр.-рос. сл.” пода¬ 
но: возз’єднаний, возз’єднання, возз’єднати, возз’єдняти- 

ся, возз’єднувати, -ся, возз’єднувач. Орфогр. сл. І. Кири- 

чспка зате дає добрий наголос: возз’єднання. 

Возлежати, арх. — ст. сл. вт>злежати — сидіти півле- 
жачи при столі, за східнім звичаєм. Мтв. 14. 9, Мр. 2. 15. 

Вознйця, арх., з поль. у/охпіса — візник. 

Возиица — звозчиюь, звозникт?, свозчикь. Син 21. 

Возражати — арх., противитися, ст. сл. вьзражати. 
Слово давно змінило своє первісне значення: скинути, зіп¬ 
хнути. 

Лекс. 1627 р. 31: „Иозразй — зопхни, струги, пога¬ 
муй, спротився”. 
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Воістину, арх. — справді, дійсно, ст. сл. в'ь истину. 
У нас тепер воно зберігається живим тільки в Церкві: 
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Лєкс. 1627. 317: Войстиппу, исте, поправдіз. 
Воїн, -на, воіі, арх. — вояк. 

Слово о п. І. 1187 р.: На моєя ладьі вои. 39. 

Лекс. 1596. 56: Воин — жолн'Ьр. Воинство — жол- 
н'Ьрство. 

Слово о п. І. 1187 р.: Не ваш чи вои по крови плава- 
ша? 29. 

Слово о п. І. 1187 р.: Игорь к Дону вои ведеть. 

Войлок, -ка, частіше повсть, повстина, з тюрк., пор. 
кумикське „боюллук” — те, що підкладається під голову 
чи шию, подушка з шерсти. Дм. 557-558. Слово ,,войлок” 
часте па Київщині. — В иоль. м. \уо]1ок; нім. Гіїхсіеске. 

Война, арх. — війна, ст. сл. война. 
Лекс. 1596. 36: Брань война. - 

Война — борба, брань, рать, иря, пр^ніє, рвеніє, тяж- 
ба, распря, лодвигь, Син. 22. 

Вокабуларій. сер. лат. УосаЬиІагіит — короткий слов¬ 
ник в підручниках. 

Вокалізм, -му — система голосових звуків мови, з лат. 
уосаііз — голосовий. 

Вокзал — залізнична станція; з апг. назви передмістя 
в Лондоні УаихЬаІІ; спочатку — місце всяких зборів. 

Волапкж, -ка — штучна міжнародна мова, яку склав 
1879-1880 р. Иоган Шлейєр, що не поширилася через свою 
велику штучність. Слово з англ. \уог1й — світ -фзреесЬ 
— мова, дало штучний термін уоіаріік. 

Волати — кричати, з поль. \уо!ас — кликати, взивати. 
В о л а п я вопль, клич'ь, грохоть, воиієпіє, вьсклик- 

новсміє, Син. 23. 
Пусти! — волала жінка. Гонч. Л. і 36. 15. 
ГрКхи, волаючіє о помсту до Господа Бога. Катих. 

] 045 р. 89. 

Волаю — возглашаю, возриваю, вопію, восклицаю 
Син. 23. 

Волга. — В науці втерся слововивід з фінського 
*уа1§йа (з загубленням й) біла, ясна, світла (див. Прео- 
браженський І 91, Погодить в „Извіьстія” X кн. 3). 

Уоіспз-поіепз, лат. .,хотячи-нехотячи” — волею-нево¬ 

лею, хоч-не-хоч. 

Воли. Кричать на воли різно, як до місцевости: гей! 

гій! гейсь! гейса! — наліво. 

Волиняк. — „Рід древнього племені волинян, — во¬ 
ни назвалися мужнім іменем від слова великого — воля!” 
Харч. І. 177.. Звичайно, таке вияснення слова „волиняк” 
має характер народньої етимології. А втім, і ця форма 
слова („волиняк”) е польською. По-укр. волинянин. 

Волйнь, Волині, ж. р., а не Волиня, ч. р. п.; Волин¬ 
ню. Давнє Волинь ж.р. 

Волинь (встаровину і Велинь), вдавнину місто на 
Волині, а від нього одержала назву й Волинська Земля 
чи Волинь. 

Воліти — походить з ст сл. волити, і воно відоме 
вже в пам’ятках XI в. Визначало воно „хотіти, бажати”, 
а також „ставити що вище”, „брати що за краще”. Цього 
старого слова не оминають і тепер. Напр.: Ой, чи во¬ 
лиш, Бондарівно, в сирій землі гнити. Пісня. На чиїм возі 
сидиш, того й волю воли. Приказка. Де не зможемо по 
правді говорити, там воліємо мовчати. Єфремів. Не сила 
терпіти лихої напасти, волю я їв широкому полі пропасти. 
Леся Українка. Слово „воліти” частіше в західноукраїн¬ 

ських діял., рідше в східноукраїнських, але конче його 
оминати не слід. — Ст. сл. волити спочатку означало: 

виражати свою волю. 

Воловід — це налигач, що нам волів водять. Воло¬ 

водити — водити налигачем волів, а тепер уже й осіб: 
Царем хотіли б воловодити. Б. Лепкий, „Мотря” І 1921. 
А що водити волів справа забарна, постало й нове значен¬ 
ня „воловодити” — проволікати, непотрібно затягувати 
справу. 

Володимир, -ра, ст. сл. Владимір'ь. Складне слово: 
Володи-мир. 

Слово о гт. І. 1187 р. Сьін Володимир. 
Слово о и. І. 1187 р.: Старого Владимсра. 
Слово о п. І. 1187 р.: Поминувше стараго Владимира. 

37. 
Грамота кн. Мстислава 1130 р.: Се аз'ь, Володимири 

свіни. 
Слово о п. І. 1187 р.: Слава Владимиру Игоревичу 46. 
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Волонтер, -ра, фр. уоіопіаіге — доброволець, особли¬ 
во в війську. 

Волосожар — це сузір’я Плеяди. Пор. рос. Стожари, 
серб, влашипи — Плеяди. Українське ,,Волосожар” — це 
переклад старослов'янського власожелищь, власожельць, 
див. кн. Йова 9. 9, 38. 31, Амос 5. 8. Острізька Біблія 1581 

р. дає власожелець (цікаво, що нові російські видання 
Біблії, а за ними й греко-католицькі дають тут Пліадьі). 
„Волосожар” — це „жаркі, горючі волоси”. Як дивитися 
на Плеяди простим оком, то вони видаються горючим во¬ 

лоссям. „Волосожар” загальнознане в Наддніпрянщині сло¬ 
во, пор. „Енеїда” VI. 20: Уже Волосожар піднявсь. 

Волость — це переклад ст. слов’янського власть, об¬ 
ласть. Слово „область” налочатку визначало тільки „вла¬ 
ду": Область имамь положити ю и область имамь пакьі 
нрияти ю. Остромир. Єв. 1056 р. Потім „область” стало 
визначати й ту територію, що на неї ширилася влада. 
Те саме значення мало й старе слово „волость”: перше це 
була тільки сама „влада”, а потім і територія влади. 
Нанр. Літопис Лаврент.: Не имТпоть волости купити па- 
волоісь. ('лиш гелі я Перссолпмцька 155 (і р. Лука 12: Дам 
тоб'Ь сію волость всю и славу. Стара форма „власть” з 
-ла- замість -оло- відома в нас дуже рідко, а саме 
в словах: влада, власний — ці слова, як і в польськім 
(тут ще 2\\іаз2С2а, АУІабузІаху) перейнято з мови чеської, 
де - л а - завжди. 

Волох — румун., ст. сл. влахт>, д. нм. хуаІасЬ. Поль¬ 
ське хуоіосЬ — румун, хуіосЬ — італієць. 

У фольклорі: „Що варила?” -- „Горох!” — „На Во¬ 

лощину втрьох!" (Крем'ипеччшіа). 

Волохатий, ст. сл. влась — волос, власагьій — во¬ 
лохатий. вкритий волоссям. 

Волоцюга — волочаща людина. 
„Б'Ьгун — волоцюга”. Лекс. 1627 р. 17. 
Волоцюга — б'Ьгун'ь, лестець, Син. 23. 
„Тулак, волоцюга, гултай, которьій волочится”. Лекс. 

1627. 106. 
Волочуся — скитаюся. Син. 24. 
Волхв, волхва, арх. — з. у. мудрець, мудрця. Див. му¬ 

дрець. 
Ворожбити — вражбити, волхва. Син. 25. 

Лекс. 1627 р. 32: „Волхв — волшебник, чаровник, во¬ 
рожбит, вгЬщок, заклинач, чорнокнижник”. 

„Воля” — часта назва осель. Вдавнину часто, закла¬ 
даючи нові оселі, звільняли їх на певний час від податків, 
цебто давали „волю” від них. Звідси й пішла їхня назва 
Воля, Волька. Пор. Слобода. 

Воля. Добра воля, ст. сл. „благоволеніє”. 
Лекс. 1596. 246: Произволені, зезволеньє, добрая воля. 
Волько, Волвер (з нім. ^УоН — вовк) — був символом 

Венямина (Див. 1 М. 49. 27), тому ввійшов до його герба. 
Вольт, -та — одиниця електрорушійної сили. її ввів 

італ. фізик Олександер Вольта (1745-1827). 
Вольтер’янець, -нця — послідовник фр. філософа 

Вольтера (1694-1778), переносно — вільнодумець. 
Волюнтаризм, -му — філософська наука, яка основою 

життя вважає свою волю, з лат. уоіипіаз — воля. 
Вонітувати, з п. народнього хуопііохуас, а це з лат. 

уотіїаге; звичайно — блювати. 
Вонность, укр. арх. — запах. 
Воішость — воня, благоуханіє, Син. 23. 
Воно в укр. мові часто вживається плеонастично, як 

формальний підмет в безпідметових реченнях: Щоб воно 
й сталося, як би батько не наспіли. 

Вонпити, місц.з поль. \уд,іріс — не йняти віри, недові¬ 

ряти, вагатися. 
Воняти, арх. — смердіти. 
Вонь ж.р. або воня, вонний, вбнність — часті в З.У. 

арх. слова, і визначають пахощі, запашнйй. На Сході сло¬ 
во вонь — це сморід. Давнє воня визначало пахощі, 
але давнє воняти визначало пахнути і смердіти. Було 
багато квіток, багато пахощів. Лев. Пов. 174. 

Вонь, із ст. сл. воня — всякого роду запах. Ст. 
сл. воняти — пахнути хороше чи зле. Воняти зо злим 
запахом (смердіти) відоме з найдавнішого часу. Вонний 
— гарно пахучий. 

Вор, -ра, російське; укр. злодій, обманець, ст. сл. тать, 
Дм. 566 виводить із тюрк, о г р у. 

Воркотати — бурчати, ремствувати, нарікати. 
Ворчу — ропщу, хухнаю, Син. 25. Воркотаніє — роп- 

таніє, ропоть, хухнаніє, Син. 25. 
Вор-ку-ку! — звукоиасл. голубів-самців; пор. ворку¬ 

вати. 
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Воробець, архаїчне — в З.У.; на Сході горобець, го¬ 
робиний. Веселий, як горобець, Ном. 8471. Ст. сл. вра- 
бій; укр. арх. воробій. 

Воробець — врабій, воробчик — гітичищь, Син. 24-25. 

Ворог, ст. сл. враг-ь, — слово всеслов’янське. Іид. евр. 
*итец —- гнати, звідси праслон. *уог£ь - вигнаний з ро¬ 
ду, викинений, пор. ст. сл. извр-ьгь, рос. изверг, пор. „из- 
верг рода человеческого”. Перше значення ст. сл. слова 
врагь — вигнанець з роду (Трубачев 176). 

Воропь — враг-ь, супостать. Вороговання — вражда. 
Ворогую — враждую, Син. 25. 

Лекс. 1596. 76: Враг — ворог. Враждую — ворогую. 

Ворогувати — бути ворогом кому. 

Лекс. 1596. 8: Враждую без правди — ворогую не¬ 
слушне. 

Ворожбит, -та — знахар. Ворожбит — хто ворожить. 
Ворожбит-ь — вражбигь, волхвь, Син. 25. 
Лекс. 1627 р. 25: „Вражбйт — ворожбит”. 

Лекс. 1627. 199: Пьітливьій — ворожбйт, пьітаючійся. 
Ворожбитство — враженіє, волшба, Син. 25. 

Ворожка — жінка, що вгадує майбутнє, знахарка. 
Ворожками бавятся и забобони чинять. Катих. 1645 р. 

92. 

Ворок — мішок, зменш, ворочок (укр. форми до цьо¬ 
го ,. в о р ” немає). Пор. ч. уог і н. луог - - мішок. 

Ворон, ворона ч. р. і ворона, -ни ж. р., ст. сл. 
Брань ч. р. і врана ж. р. Слово всеслов’янське, пор. ще 
лит. улгікі.ч іюроп. Перте .чпачсімія чорний, мор. л. еогах. 
Ст. сл. також гаврань, укр. ганрап, ще гайворон і грай- 
ворон; тут гай і грай звуконаслідувальні. Кінь вороний 
— чорний як ворон. При ворон народній епітет — чорний. 

Слово о п. І. 1187 р.: Чрьньїй ворон. 
Лекс. 1627 р. 25: „Вран — ворон, крук, гайворон”. 
Ворон. „Чорний ворон” -- спеціальне закрите ав¬ 

то НКВД (чекістів), яким воно перевозило арештованих. 

Слово о п. І. 1187 р.: Часто врани граяхуть. 

Слово о п. І. 1187 р.: Всю нощь врани вьзграяху. 23. 

Ворота — брама, ст. сл. врата. 
Слово о п. І. 1187 р.: Затворивь Дунаю ворота. ЗО. 
Лекс. 1596. 76: Врата — ворота, брана. Вратар — во- 

ротньїй. 

Ворота — врата. Воротньїй — вратар, вратньїй двер- 
ньїкь, вратникь, свузникь, Син. 25. 

Воротний — воротар. 
Лекс. 1627. 216: Обозний, воротний. 
Ворскло — річка па Полтавщині; рос. Ворскла. 
Ворскло, а не Ворскла. — 1 Іаш народ на Пол¬ 

тавщині завжди каже, зберігаючи давню вимову, тільки: 
Ворскло, напр.: Ворскло річка невеличка, береги ламає, хто 
в Полтаві не бував, той лиха не знає. Росіяни, через т. зв. 
акання змінили кінцеве о на а в XVIII в., а особливо в 
ХІХ-м. Інтелігенція, що місцевої назви не знає, вимовляє 
по-російському Ворскла. Але це чужа нам вимова, — своя 
давня була тільки Ворскло. В „Актових книгах Полтав¬ 
ського городового уряду ХУІІ-го віку” (видання В. Мо- 

дзелевського 1912 р.), читаємо: 1665 р.: Скарга о покра- 

деню сФна за Ворсклом, ст. 28. 1669 р.: О занятю 
гребли на рФцФ Ворсклу, ст. 164. 1670 р.: Млин на 
Ворсклу стоячи, ст. 203. Ось іще „Історично-геогра¬ 

фічний Збірник” т. III, видання Всеукраїнської Академії 
Наук, 1929 р., на ст. 203 читаємо: Між Сулою та Вор¬ 
склом. Кочовики відтісняли за Ворскло. Взагалі, 
академічні видання пишуть Ворскло. Місцевий жи¬ 
тель, Я. ІЦоголів року 1883-го випустив у Харкові збір¬ 
ника поезій: „Ворскло”, в якому оспівав цю річку та її 
околиці. 

Воскресення — це воскреснути самому, напр.: Вос¬ 
кресання Ісуса Христа; це не означає воскресити кого, 
напр. воскресити Лазаря. 

Лекс. 1627 р. 36 подає: „В о с к р е с е н і є - з мерт¬ 
вих встапьє, іди сам через себе. Воскрешеїііє — гди от 
кого иншого, кто бьіваєт воскрешен”. 

Воскресити, давнє крФсити. Пор. Слово о п. Іг. 

1187 р.: „Игорева храброго пльку не крФсити”. 
Воскресіння — поход, від дієслова воскрешати, вос¬ 

кресити кого. Ст. сл. вьскр-Ьсеніє — встаиня чи підняття 
з мертвих, вьскрФсити, вьскрФшати. Пор. укр. креснути 
— рушити, іти, напр.: Крига вже почала креснути. Ст. сл. 

крФсити — рухати. 
Вотувати — вільно голосувати, з лат. уоіит — бажан¬ 

ня. Звідси вотум, -му — вільна думка, вирішення. 
Вохва — природня мінеральна жовтувата фарба, з гр. 

осЬгов — жовтуватий. 
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Воша, -і — куска; з. у. вош; ст. ел. в'ьшь. 

Воша — ■нужа. Обидві назви добрі. Ст. слов’ян, 
в'ьшь, вошь жін. роду, в літерат. мові, за мовою живою 
східньоукраїнською, давно вже прийняла форму воша. 
Кажуть: „Держись, як воша кожуха!” В зах. укр. гово¬ 
рах панує ще архаїчна форма в о ш, иапр. у А. Нанкін¬ 
ського, „Малолітній” ст. 22: В о ш кашляла. Літературна 
мова вживає тільки форми в о пі а, ніколи в ош. — Дру¬ 
га ())орма, п у ж а, вживається лише в збірному зпачепіні 
замість воші, иапр.: ІІомис, Приказки: Коли не п’є, так 
нужу б’є, а все не гуляє 769. Котляревський, „Еисїда”: 
Убрання, постоли порвались, і и у ж і повна очкурня. 
Отож, можна вживати воша, а в збірному значенні ну¬ 
жа (цебто воші). Слово нужа постало з давнього нуж¬ 
да — біда, бо людину з біди та з печалі воші нападають. 
Звідси приказка: Слабу людину нужа нападає. 

Лекс. 1627. 425: Свиная вош. 

Воювання — від воювати, ст. сл. воєвати. 

„Бореніє — воіованьє”, Лекс. 1627 р. 14. 
Воювати — від ст. сл. бой — бій. 
Лекс. 1596. 36: Боруся — воюю. 

Вояж, -жа, фр. уоуа§е — стара назва подорожі. Звід¬ 
си вояжер, фр. уоуа§еиг — мандрівник, подорожній. 

Вояк, -ка, арх. воїн — солдат. Вояки: Так наші 
славшії вояки там мовчки проливали кров. Котл. Ен. 
В Україні козак також визначає вояка (Див. у Т. Шевчен¬ 
ка). В Галич, народне „жовнір” з полі», хоїпісгг, що є 
німецького походження. 

Впасти див. випадати. 

Вперед, згори. Газети паші писали: „Хто приси¬ 
лає цілорічну передплату згори1’. Це польське огу. 
У східпьоукраїнських говорах не чути цього слова, але в 
західньоукраїнських воно добре знане. Словник Б. Грін- 
ченка подає його з Кам’янецького повіту, а академічний 
„Рос.-укр. словник” 1924 р. т. І, ст. 113 подає „згори” з 
творів Свидницького, що, як подолянин, має в своїй мові 
багатенько західньоукраїнських слів. Замість „згори” ма¬ 

ємо добрі свої: наперед, вперед. І добре буде: Висилайте 
передплату наперед. 

Впередь — пред, Син. 25. 

Вплив — має два значення; 1) факт чийогось впли¬ 
вання на кого або на що (Напр., в романі „Хмари” Іва¬ 
на Нечуя-Левицького: „Вони впливали на грубу на¬ 
туру Воздвиженського”); тут вплив означає лат. іпїіи- 
епііа, рос. влияние; 2) факт впливання ріки в озеро 
або в морс; тут вплив означає ст. сл. вьлитіе, рос. устье 
(реки), поль. ігщеіе (ггекі). В Галичині зберігся укр. ар¬ 
хаїзм „усте” (звідси назва місцевости „Устєріки”). 

Вил и в, з впливу, — не міняти в цім слові початко¬ 
вого в на у по приголосній, як то в нас часом роблять. 
Під впливом, Тимч. 19. 20 (а ие: під упливом). 

Впрочім. арх., зах. укр. — літерат. а втім, проте, — 
у Фр. 3. Б.: Впрочім, я присягала. 

Враг, -га, арх. *— літерат. ворог. Але й арх. враг 
часте, напр. в лайці: Враг би тебе взяв! Вража мати! 

Лекс. 1627 р. 25: „Враг — ворог, неприятель”. 

Лекс. 1596. 76: Враг —- ворог. 

Вражда, арх. — ворожнеча; ст. сл. вражьда; пор. ст. 

сл. врагь — ворог. 

Лекс. 1596. 76: Вражда —* ворогованьє, неприязнь. 

Врата, арх. замість ворота. Напр. Царські Врата. 

„Врачу, зцілися сам!” Це з Євангелії Луки 4. 23: „А 
Ісус промовив до них: Ви мені конче скажете приказку: 
„Лікарю, — уздоров самого себе!” Як бачимо, це була 
ходяча приказка вже за часу Ісуса Христа. Так кажемо й 
тепер кожному, хто лікує другого від того, на що хво¬ 
ріє сам. 

Врсдішіі, арх. шкідливий. Ст. сл. пр'Ьд'ь —- язва, 
раша, парив. - - Слово врод ний живе в народній мові. 

Лекс. 1627 р. 26: „Вредньїй — вродоватьій, шкодли¬ 
вий. 

Время, арх. — ст. сл. время — час. 

Слово о п. І. 1187 р.: Покуть время Бусово. 25. 

Время. — „Во время оно” — того часу. Єванг. ви¬ 

раз дуже частий, напр. Дії 12. 1, 19. 23; крім цього, ден¬ 

не читання Євангелії в Церкві часто починається фразою 
„Во время оно” — укр. того часу. 
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Вретище, арх. — «волосяниця, ст. сл. врктнще —- жа¬ 
лобна волосяниця. 

Лекс. 1596. 76: Вретиіце — плахта, жалоба, жалоб¬ 
ний убир. 

Врешті-решт — це дослівний переклад (калька) з 
рс. „їв конце концов”. Літ.: кінець-кінцем, вкінці, на са¬ 
мий кінець, або — врешті. 

Врода чи урода — людська краса; звідси вродлйвий, 
гарний; рос. красота, красивий. 

Врок. — Народне повір’я каже, що людина легко 
може зробити зло словом чи поглядом, очима. Це врок, 
урок. Звідси врочити, наврочити. Нівроку *—* щоб не при¬ 
нести лиха. Корінь „рок”, „рск”. Зла людина може лихо 
принести навіть поглядом очей наврочити. 

Все, в розумінні п ості й п о, це старий український 
вираз, частий в З.У., але рідший на Сході. Паломник Да¬ 
нила в XII в.: Но все ви горахи камениьіхн путь тяжькьій. 
Все придивлялася до невістки, Гр. 162. 

Все, усе; зах. укр. всьо в літературі не прийняте. 
Див. усьо. 

Всеволод •—- ім’я; означає: хто всім володіє. 
Слово о п. І. 1187 р.: Всеволода, Игорю и Всеволода. 

32. 
Слово о п. І. 1187 р.: Игорь ждеть мила брата Всево¬ 

лода. 
Слово о п. І. 1187 р.: Яр туре Всеволоде. 
Слово о п. 1. 1187 р.: Брата Всеволода. 
Всегда (всегда), арх. —- завсіди, завжди. Старі укр. 

пам’ятки знають часто всегда. 
Вседержитель — назва Господа, гр. Рапіокгаїюг — 

Всесильний, Всемогутній, Всевладний. Ст. сл. держава 
влада, сила, ст. сл. держати — мати, володіти, керувати. 

„Всеїдна неділя” (тиждень) можна їсти все (і ско¬ 
ромне) цілий тиждень, цебто і в середу, і в п'ятницю. 

Вселенна, в-ссл-енпа (корінь -ссл-, селитися, населена 
земля). Д. є ієуєі — вкритий рослинами, заселений світ, 
у протилежність до пустині, пор. Ісайя 14, 17: „Обер¬ 
тав у пустиню заселений світ”. Пор. д. є. ієуиі — рос¬ 
линність, іауоі — видавати рослинність. І тільки на грець¬ 
кому грунті, значно пізніше, „вселенна” стала визначати 
всесвіт. Та й грецьке оікитепе спочатку визначало те 
саме, що й д. є. ієуєі — заселена земля. 

Вселенна. ст. сл. вселеная, вселенная; переклад 
з гр. оікитепе — заселена земля, по-латинському Іег- 
га ЬаЬііаІа. Від гр. оікео — поселююся. Вселенна — це 
головна земля, що належить грекам, Візантія. 

У давніх греків слово оікитепе практично означало 
грецьку імперію. 

Весьсвктп — вселенна, міри. Син. 17. 

Лекс. 1596. 56: Вселенная — всего евкта. Патриарх 
вселенскій, Отец начальний всему евкту. 

Лекс. 1627 р. 35: „Вселенная — ввесь евкт, где ся лю¬ 
де, населили. Патріарх Вселенскій — Отець начальний все¬ 
му евкту. 

Вселенський, ст. сл. внселеньскній — належний до -все- 
леиної. Вселенський Собор, Вселенська Церква. 

Всісти — сісти на що, ст. сл. внсксти від внзсксти. 

Слово о п. І. 1187 р.: А всядем на свои комони. 

Вспак, арх. — присл. назад, ст. сл. внспять. 

Лекс. 1627 р. 36: Вспять — назад, вспак. 

Встати — звестися, ст. сл. вислати від внзетати, а це 
від стати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Внстала Обида. 

Вступйти — ступити вперед, увійти, ст. сл. виступити 
від ступити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вступиша в злата стремень. 29. 

Всюди —■ скрізь, ст. сл. вьсудк, вьсьде, вьсьжде. 

Господь Боги всюди єст. Катих. 1645 р. 676. 

Лекс. 1627. 194: Розслабилося всюдьі. 
Всюди - - весде. Син. 26. 

Всякий — кожен, ст. сл. вьсаки, вьсяки. 
Помьіслностей вщеляких зьічит”. Лекс. 1627 р. 

Втикати — всаджувати. 
Втикаю — водружаю. Син. 28. 

Втілення — акт приймання (чи надавання) форми люд¬ 
ського тіла. 
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Лекс. 1596. 9: Воплощеніє — втіленьє, чловечества 
принятьє. 

Вт'Ьленіє — воплощеніє, вочеловізченіє. Син. 28. 

Вткленя Бога Слова. Катих. 1645 р. 216. 

Втілювати — надавати чому тіла; також здійснювати, 
реалізувати. 

Втіляти — обертати в тіло. Втілення, ст. сл. оче- 

ловкченіє — прийняття тіла. 
Лекс. 1627 р. 34: „Воплощеніє — вгьленьє”. 

Вторйй, арх. — другий; пор. повторювати, повторен¬ 
ня. 

Вчасний — заранній, своєчасньїй, сезоновий. 
Лекс. 1627. 79: часньїй, дозркльїй, достигл. 
Вчасний —- ранній, Лекс. 1627. 76. 

Вчити кого, вчитися самому. Вчитися історії, а не 
вчити історію; вчити історії — не навчати історії. Вчити 
кого-чого: Пригоди учать згоди. Иом. № 1751. Вчити 
рідною мовою, а не на рідшії мові. 

Вуаль, -ля, фр. уоііс - - легка прозора тканина, топка 
сіточка до жіночого капелюшика, що закриває й лице. 

Вудити, кіптйти. — В Україні часто кажуть: коп¬ 
тити, копчена шинка й т. ш., — це форма архаїчна. Лі¬ 
тературна мова вживає: вуджена шинка. Академічний 
,,Словник технічної термінології” 1928 р. на ст. 115 росій¬ 

ські терміни: „коптильня, коптить, копчене, когіченость” 
перекладає: „вуджарня, вудити, вудження, вудженина”. 

Це праслово, відоме багатьом слов’янським народам. 

Вудка, ст. сл. улити - ловити вудкою рибу. 

Лекс. 1627. 265: Удица, удка. 
„Вудочку закинути” — спробувати. 

Вуж, -жа, стародавнє ужь — рід змії. Назва поста¬ 
ла від ст. сл. ужь — шнур, бо змія довга й груба як шнур; 
рос. уЖ, ПОЛЬ. ЛУ^2. 

Слово вуж в значенні мотуза ще не зникло з на¬ 
шої мови, а живе воно й досі. Як поїде чоловік у ліс по 
дрова, ввірветься йому якийсь мотуз чи ланцюг, і немає 
чим зв’язати, то крутить із пруття „вужевку” та зв’язує 
нею. Пор. вужйсько. 

А як в’яжуть ялиці, щоб сплавляти їх річкою, то в’я¬ 
жуть їх не мотуззям, а теж такими, з грубого пруття пле¬ 
теними „вужевками”. Також той грубий мотуз, що ним 
прив’язують рубля на фурі сіна, називається „вужище”. 

І довжина такого „вужища”, то одиниця міри. Кажуть: 
„Його обійстя широке на п’ятеро вужищів”. А як хто ра¬ 
но довго спить, то мати будить його з докором: „Ти 
спиш, а сонце вже підійшло на троє вужищів”. 

До ужа Бог мовил. Катих. 1645 р. 11. 
Лекс. 1596. 21: Обаваю — заклинаю ужа или гадину. 

ВуЗЬКЙЙ, СТ. СЛ. уЗ'ЬК'Ь. 

Вуй — дядько по матері, ст. сл. уй, вуй, часте в З.У., 
б. уйка, срб. чек. іДес, п. луи]. 

Вуй, вуйко, арх., часто вживане в З.У. слово, визна¬ 
чає: брат матері, з давнього вуй. На Сході вже не відо¬ 
ме, тут теж давнє слово дядько, з давнього дядько 
— брат материн чи батьків, а також кожний старший чо¬ 
ловік. Див. стрий. 

Вуй, вуяшко - уець, матчіпгь брать, Спи. 28. 

Вуйна, вуяпка, арх., - часто вживане в З.У. слово, 
визначає: жінка материного брата; на Сході дядина — 
жінка батькового чи материного брата, а також кожна 
старша жінка. Див. стрийна. 

Вукол, -ла, ст. сл. Вукол^ь, лат. пастух. Лекс. 1627 р. 

382: волопась. 

Вулиця, улиця, у-лиц-я, спочатку визначало вхід до 
дому, ворота, місце перед лицем (у-лиця) дому. Пізніш 
виробилося трохи інше значення — прохід між „лицями” 

чи лицевими сторонами домів. Напочатку звичайно маємо 
приставне в: вулиця. — Місцево маємо в живій народній 
мові гулиця або юлиця. 

Лекс. 1627. 470: Улица котлярская. 
Лекс. 1596. 316: Халуга — улица. 

Вульгарйзм — грубе слово чи грубий вираз, неприй- 
нятий в літ. мові. Назва від лат. уиі^из — народ, маса, тов- 
па. Від лат. уиі^агіз наше вульганий — грубий, не¬ 
пристойний. 

Вундеркінд, -нда — дитина з великими здібностями. 
З нім. \Уипсіегкіп(і — чудо-дитина. 
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Вурдалак, -ка — вампір, упир, часте в півд. слов., з 
тур. обур-да-лак — ненажерливий, жерун. Дм. 558. 

Вус, двійня вуса, ст. сл. ус'ь. 

Вусьо — вухо в дит. мові. 

Вуть! Вуть-вуть-вуть! — покликання качок. ІІраслово. 

Вухо, ст. сл. ухо. 
Слово о п. І. 1187 р.: Уши закладаше. 
Лекс. 1596, 12: Хойна зл'Ьчуєт уха. 

Входити в що, напр. у корабель, ст. сл. влазити. 

Вчасний *— це своєчасний, якраз впору. Бог поміг. 

— зібрали сіна вчасно. Пішла вона на Храм і прийшла 
вчасно, Г. Барв. 512. В З.У. вживають вчасний як п. 
\ус2Є8пу зам. ранній, передчасний: Праця в гріб мене вчас¬ 

но вложила, Фр. З в. 37. 

Вчасний у літературній мові визначає „своєчас¬ 
ний”, те, що робиться „у час” чи „на час”. Словник Б. 
Грінченка IV. 369 наше „вчасний” (учасний) перекладає 
рос. своєвременний. Г. Барвінок: „Пішла вона па Храм 
і прийшла в ч а с п о”, цебто на час, у час, своєчасно. 
Як посієш учасно, то будеш мав хліб. Приказка. 

За польським м/сгезпіе забувають своє значення сло¬ 
ва „вчасний” і надають йому польського значення „ран¬ 
ній”. ІІапр.: „від вчасного ранку до пізнього вечора на но¬ 
гах”, цебто від раннього ранку до пізнього вечора. Але 
й Лексикон П. Бсрипди 1627 р. ст. 76 знає вже це значен¬ 
ня: „Заутрній — ранній, также вчасний”. 

Вчасний — своєчасний. Пор. Лексикон 1627 р. 79: 

„Зр'Ьль — часньїй, достигла”. 
В Лексиконі Памви Беринди цей полонізм не є ви¬ 

нятком. В ньому є дуже багато й інших полонізмів. 

В’юк, -ка, —- вантаж, тюрк, юк, так само й полов, і та¬ 

тар. Дм. 532. 

В’язень — той, що сидить у в’язниці, ст. сл. узьник'Б. 

Вязня наводити и пот’Ьшити. Катих. 1645 р. 786. 
Лекс. 1627. 216: Связень — вязень. 
Лекс. 1627. 267: Узник — вязень. Узница — турма, 

вязеньє. 

Лекс. 1627. 310: Юза, узавязеньє. Юзник, узник — 
вязень. 

В’язниця — під в’язати, ув’язнення. 
Лекс. 1596. 226: Узьілище — вязеньє, веселая издебка. 

В’язь, в’язі — в’язане чи пов’язане для прикраси пись¬ 
мо в стародавніх рукописах. Коли сусідні букви мистець¬ 
ки пов’язуються між собою. Від початку слов’янського 
письма в’яжуть, напр. букви ш + тв одну щ (перша ніжка 
додолу була посередині лінії букви ш). 

В’ялити — позбавляти енергії. 

Лекс. 1627. 242: Рьіба вйлая. 

В’ячеслав, ст. сл. в’ящий — більший, вищий, старший, 

тому В’ячеслав —■ Більшеслав, більший славою. Те саме 
чеське Вацлав, польське Болєслав. 

В’ячеслав походить із старослов’янського Вяштеслав 
або Вящеслав. Тут „вяще” — це „більше”, цебто „Біль¬ 
шеслав”, пор. польське \Уі§с(з)1а\у, чеське Уасіау. 
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г 
Г четверта буква слов’янської азбуки, стара назва: 

„глаголь” - - слово. Числове значення — 3. 
Часом буває, що чужий, малоприродній нам звук, 

який виражається латинською буквою £ (укр. ґ) народ 
наш оминає тим, що вимовляє його як к; пор.: ґанок (з 
Сап£), друшляк (БигсЬзсЬІа^) і т.п., як і ми кажемо: 
фіранка (з ГіїгЬап£), ґатунок (Саїїип§), кшталт (Оезіаіі) 
і т. гт. 

Не те бачимо в Галичині; і тут споконвічна україн¬ 

ська вимова свято зберігалася аж до ХІХ-го віку, але вже 
з цього віку Галичина в мові своїй підпала особливо ве¬ 
ликому впливові польському і завела й собі чужу нам 
вимову ґ. Про це йосиф Левицький в своїй Граматиці 
1834 року пише так: ,,Руський язик має також тверде ґ, 

відповідне польському £, і то тілько в чужих словах, які 
поляки переняли від німців і уділили тутешнім русинам” 
(,,Записки Наукового Товар.” т. 114 ст. 107). В Галичині 
тепер чуже £ звичайно передається через ґ. Грецьку £ в 
Галичині передають також через ґ, що йде цілком проти 
української споконвічної традиції і народньої вимови. 
Правда, в Галичині тепер помітна велика тенденція зно¬ 
ву вернутися до свого традиційного письма; напр., В. Щу¬ 
рят в ,,ІІіпіі про Ролапда” типе: Сарагоссн ІОН, граф III, 

лотарилгів 111, Гапелоп 112, до Аквісграну 112 і т.п. 
Інколи можна почути, ніби українці в С. У. не вжи¬ 

вають послідовно (як народи латинської культури) г і ґ 
тільки з московського впливу; думати так можуть лише 
люди, що не знають історії нашої культури і плутають 
грецьке з латинським. Вимова г як її це наша характер¬ 
на споконвічна ознака, руйнувати яку було б непотріб¬ 
ним нехтуванням своєї старої культури. Окремішності 
рідної мови мусимо збільшувати, а не кидати й те, що 
маємо. 

Га? — питальний оклик, дуже частий в нашій мові. 
Шаян: Гроза: 116: „Перебити б їх поодинці! Га? Як ти 
гадаєш?” 

Га? що? — вигуки запиту; „гакати” — питати, гака¬ 
ло — хто часто вживає га? Га! ага! нагінка на птицю. 
Форма подвоєння: гагакати. Здовження: гала! — нагінка 
на птицю, звідси: галякати. З прамови. 

Га? — івигук питального підсилення. Хтось сигналі¬ 
зує, га? Гоич. Л. і 36. 25. 

Габа — біле турецьке сукно. Шевч.: Сповиє дорогою 
білою габою. З тур. 

Габітус, -су, з лат. ЬаЬіґиз — зовнішній вигляд кого 
чи чого. 

Гав! — звуконасл. пса. Подвоєна форма: гав-гав! або 
гав-гав-гав! Звідси гавкати, гавкання, гавкун — хто бреше. 

З прамови. 
Те саме по багатьох мовах, напр. у тур. гав-гав 

(Дмитриев 84). Звідси гавкати, гавкання. 

Гава — собака (пес) у дит. мові. 

Гава — ворона, звуконасл. кор. га- (пор. гавран), 
часто переносно роззява. „Гав ловити” — бути неуваж¬ 

ним. 

Гаврило, ст. сл. Гавріил'ь, д. євр. Оєуєгєі (§єуєг Е1) 
— „муж Божий”, „сила Божа”, „велетень Божий”. Лк. 1. 
19, 26, Дан. 8. 16. 

Гагіологія — наука про святих; гр. Ьа£іоз — святий. 

Гад. Кн. Буття ЗО. 10-11: „І вродила Зілпа, невільни¬ 
ця Леїна, Якову сина. І сказала Лея: Прийшло щастя 
(£ас1), і кликнула ім’я йому: Гад. Фінікійське £асі — 
щастя (д. євр. азсг - - щастя, блаженство). 

Гадес, -са, з гр. Наісіез — бог підземного світу або 
підземний світ, див. ад, Аід. 

Гаджі — почесний титул мусульманина, який подоро¬ 
жував у Мекку. Араб, „хадж” — подорож. 

Гадина — ст. сл. гадщ створіння з родини повзунів; 
лат. уірега зегрепз. 

Лекс. 1627 р. 70: „змій — уж, гадина, змія, змій”. 

Лскс. 1596. 21: Обаваю — заклинаю ужа или гадину. 

Лекс. 1627. 421: Гадина рогатая. 

Гадяче — місто на Полтавщині; в пам’ятках — Га¬ 

дячий, Гадяч (утворено як гусячий і т. ін.). Народня ети¬ 

мологія зв’язує з великою силою тут гаддя. 

256 257 



Газ — повітряна речовина, що легко поширюється. 
Це штучне слово, яке придумав бельгійський медик Ван- 
Гельмонт (1577-1644). Чому власне так придумав, не ві¬ 
домо, — думають, що з гр. сЬаоз або з нім. §азсЬеп — 
кипіти. 

Газ — шовкова напівпрозора тканина (ажурна). Наз¬ 
ву свою „газ” одержав від назви стародавнього міста в 
південній Сирії, що виробляла й продавала такі ажурні 
(прозорі) тканини. 

Газард, зах. укр. з п. ІіагагсІ; па Сході азарт, що 
точніше віддає вимову фр. Ьазагсі — риск, запал. 

Газель, -лі — тварина з групи антилоп, струнка 
і швидка в бігу'. З араб, газаль, фр. ^агеїіе. 

Газета свою назву набула так. У Венеції уряд вида¬ 
вав особливі рукописні листки, ,,І4оі;І2іе зсгіШе”, де опи¬ 
сувано важливі події з життя Венеціянської республіки. 
Під час війни з турками 1563 р. громадянство особливо 
сильно цікавилося цими листками. За прочитання листків 
брали дрібну монету — а від неї й самі листки 
названо газетою. 

Інші знову твердять, що газета набула свою наз¬ 

ву від італ. слова §а2еііа, що означає говоруна, а пер¬ 
ші газети мали за емблему (знак) сороку. 

Газолін, -ну, з газ + оіеит — олива, пальне для дви¬ 
гунів внутрішнього згорання. 

Газон, -ну, — майданчик, засіяний для декорації в 
садку, парку, на бульварі й т. їн. З фр. £агоп. 

Газофілакія — місце в церкві для зберігання церков¬ 
них с о судій головно чаші. 

Иекс. ІГ>96. 10; Газофілакія сосудохрапмлтіца. 

Гаївки — назва веснянок у Галичині. Назва походить 
від г а й, — бо весну стрічали піснями по „святих” гаях 
(пізніше перенесено до Церкви). Виводити „гаївку” з ста- 
роірапського, як це робить о. К. Сосспко („Про містику 
гаїлок”. Львів, 1922), методологічно немає підстав. 

Гай! — проганяти птицю. Те саме гая! Є також фор¬ 
ма галай! Звідси гайкати, галайкати — сильно кричати, 
галайстра. З прамови. 

Лекс. 1627: Але — ох, гай, гай гай, задивованьєся 
словко тоє. 

Гайда! — біжи! Це з тюрк, „гайда” — гнати. Звідси 
виводять і укр. гайдамака (Дм. 520). З тюрк. рум. Ьаісіе, 

болг. і серб. айда. Татар, гайда — поганяти. 

Слово гайда часте в укр. мові. Див. у Шевченка: 
Осідлаєм буланого і гайда в дорогу. Архаїчне г айда — 

гульвіса. 

Гайдамак, -ка, з тат. гайдамак — „гнати”. Дм. 532. 

Гайдамака — розбійник, з тюрк, гайдамак — грабіж¬ 
ник, розбійник, Дм. 495. 

Гайдук, -ка — дужий служник у папа. Походить з 
угор. Ьаісіик (Ьаісіи — розбійник, множина Ьаісіик), звід¬ 
си її турецьке. Дм. 566. Поль. Ьаісіик — лакей, з угор. 

Гайдук, -ка — борець за волю, за народ проти ту¬ 
рецької неволі в південних слоів’ян, молдаван, волохів, 

угорців, повстанець. 

Гайстер, -ра — бусел, з нім. Неізіег, п. Ьаізїег, рос. 

айстер. 

Гак, гака — залізний крюк, на якому вішають яку річ. 

З гол. Ьаак. 

Лекс. 1627. 278: Хйщник — гак, котрим обручк за- 

водят на фасьі. Гаки боднарскіи. 

Галай-балай, робити що на галай-балай — робити 
як попало, якнебудь. 

Галактика — зоряна система, „Молочний шлях”. „Чу¬ 
мацький шлях”. З гр. даіакіікоз — молочний, арх. млеч- 
ньій, пор. рос. „Млечньїй путь”. 

Галактіон, -на, ст. сл. Галактіонь, гр. молочний. 

Галантерея — дрібні речі вбрання: запонки, гудзики, 
стрічки, рукавички і т. ін. З фр. ^аіаіегіе — галантність, 
увічливість. 

Галантний -- чемний, увічливий, від фр. £а1ап! того ж 
значення. 

Галанці — вузенькі штанці. Котляревський, „Енеїда” 
IV. 14: Носили латані галанці. Стороженко І, 111: У ні¬ 
мецьких галанцях. Назва слова від землі Голландія, де їх 
виробляли й носили. Народня вимова галанці защепилася 
і в мові літературній. 
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Галас, -су — крик, вереск. Звідси галасувати. Вигук 
га! Здовжена форма: гала, гала-гала! Звідси й галас. У 
Шевч.: “...Гай обізвався, галас, зик, орда мов ріже”. 

Галас. „Багато галасу знечев’я” — де титул коме¬ 
дії В. Шекспіра (1600 р.), що став крилатим. 

Галас, галасливий, галасувати і т. ін. — дуже по¬ 
ширене в укр. мові слово; походить чи не від звукопід- 

робленого дитячого крику „гала-гала”. З мови української 
перейшло до польської. Проф. Ст. Шобер (2усіе ^угагомг 
1929. І. 12) твердить, ніби польське Ьаіаз постало з біло¬ 
руського: білоруське „голос” з акання стало „галас”. Це 
не так, бо ж акцентоване о не перейде на а; крім того, в 
нашій мові скрізь а, ніколи о. 

Галера, з грецького §а1еоз, поширилося через італій¬ 
ське §а1еа, §а1ега, німецьке Саіееге — велике судно, ко¬ 
рабель, з одним рядом весел, а часом і з декількома. 

Назва галери, як галси, відоме вже з Іпатієвого Лі¬ 
топису, де під 6690 (1182) р. читаємо: И ту оставши всїз 
посади и галІтЬ. 

Галера — це те саме, що й каторга. На турецьких 
галерах завжди було багато українських невільників, то¬ 
му ці галери добре відомі в українських переказах. Укра¬ 
їнські Думи (корпус у виданні Ф. Колесси) 32 рази згаду¬ 
ють галеру. Напр.: Ой із города із Трапезонта виступала 
галера 78 (і описується яка). Галера цвіткована, мальо¬ 

вана 80. Кліошпик галерський, недовірок християнський 79 
і т. ін. Див. каторга, кайдани. 

У французів, італійців та іспанців слово „галера” ще 
н тепер визначає каторгу. 

Галери були в ужитку аж до XVIII ст., і вони пов’яза¬ 
ні з Середземним морем. 

Галарея, з фр. даіегіе — довгий ряд, довга низка, дов¬ 
гий хід, підземний хід, і т. ін. Картинна галерея — 
виставка картин. 3. У. галерія, п. £а1ег)а. 

Галета, фр. §а1еие, — сухі коржі для харчування мо¬ 
ряків чи армії в час походу й т. ін., сухарі. 

Галилея, ст. сл. Галилеа, з гебр. £а1і1, — округа, край, 
область, див. Україна. Лексикон 1627 р. 386: Галіл'Ьа: об- 
ротньїй, нестатечний, або коло, або обаленє, і окаленє, 
або ползкоє. 

Галич. — Походження слова звичайно виводиться від 
„галка” (а воно визначає „чорний”). Від „Галич” по¬ 
стало „Галичина”. Три галки були в старому гербі Гали¬ 
чини. Пор. „РМ” 1935 р. ч. 4 ст. 189 завдання 192. Чи 
походить „Галич” від грецького Наїв, Ьаіоз — сіль, не 
встановлено. 

Галичий — все те, що відноситься до галки. 
Слово о п. І. 1187 р.: Галици стадьі біжать. 
Галіматія — нісенітниця. — Про його походження є 

така розповідь. В Парижі за середи, віків один немудрий 
адвокат боронив якогось Матвія в справі півня. В уро¬ 
чистій оборонній промові, виголошеній латинською мо¬ 
вою, адвокат, хвилюючись, усе плутав і замість „півень 
Матвія” (§а11из МаШіае) говорив „Матвій півня” (§а11і 
МаШіаз). Так і постало слово галіматія, — назва для 
всякої нісенітниці. 

Є друге пояснення, як постало це слово. Ніби жив у 
Парижі один лікар, іцо на ім’я було йому Галі Матьє. 
Він придумав нову методу лікувати, — реготом: оповідав 
хворим веселі й смішні побрехеньки, від чого ті аж за 
боки бралися, —- і тим видужували. 

Галіфе •— штани особливого покрою: широкі на стег¬ 
нах і вузькі в колінах. Назва постала від франц. генерала 
кавалерії Галіффе (1830-1909), бо він такі носив. Гене¬ 
рал був сильно жорстокий, особливо до робітників, тому 
в СССР його іменем прозвали ... штани. 

Галка — рід птаха, согуиз топесМиз. 

Слово о п. І. 1187 р.: Галици свою річь говоряхуть, 

хотять полетіти на удиє. 
Слово о п. І. 1187 р.: Галици помлізкоша 43. 

Галли — лат. назва кельтів, що жили в Галлії — Бель¬ 
гії і сучасній Франції. Назва від лат. §а11из — півень, 
§а11іпа — курка. 

Галліцйзм, -му — слово або вираз, запозичені з фр. 
мови. З лат. §а11ісиз — галльський. 

Галломанія — пристрасть до всього французького, 
напр. у ХУІІІ-ХІХ вв. в Росії та в Україні. З назви наро¬ 
ду галли (кельти) + гр. тапіа — безум, пристрасть. 

Галон, -на, англ. §а11оп — міра рідкого чи сипкого 
в Англії, містить 4 кварти чи % бушля, або 4.5 літри. 

Галоп, -пу, фр. §а1ор — швидкий біг, коли кінь іде 
скоком. 
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Галузка — відрость на дереві, вітка. Переносно га¬ 
лузь чого: мистецтва, літератури, науки й т. ін. 

Лекс. 1627. 242: Галузка, голця. 

Галун, -ну, п. аїіт, с. г. нм. Аіип, а воно з лат. аіишеп, 
рос. квасцьі. Отн каменя галуну по грошей полтретя 
АЗР. IV. 250, 1605 р. 

Галун, -на — обшивка на одяг, капелюха і ін. Від 
англ. §а11ооп, фр. §а1оп. 

Галюцинація — хворобливі видіння чи чуття того, 
чого справді немає. Від лат. Ьаііисіпаііо — марення. 

Гам, ам, гам-гам, гамати, гамці — в дитячій мові 
„їсти”. 

Гам, гаму — шум, крик. Сюди й гамір, гамору, гамір¬ 
ливий, гамірний, гомін, гомону, — слова звуконаслідуван¬ 
ня. 

Гама — послідовний ряд звуків, що творять октаву. 
З гр. £атта — -назва 3-ої букви гр. азбуки. 

Гамаліїл (Дії 5. 34). д. є. Сатгііеі —- висвідчения 
Добра Божого (£ато1 — зробив добро, висвідчения доб¬ 
ра, Е1 — Бог). 

Гаманове вухо — жид. обрядове печиво па свято ГІу- 
рім, широко знане в Україні. Німецька назва - Натап- 
іаясЬс, Саманова кишеня. 

Гамувати, з нім. Ьеттеп — стримувати. 
Лекс. 1627. 275: Утоляю — гамую, задержую. 
Лекс. 1627 р. 31: „Возреди — погамуй”. 

Гамці, гамати, гам-гам — їсти в дит. мові. 

Гангрена —• змертвіння частини тіла. З гр. §ад§гаіпа 
роУедиальиа ранка (у гр. -уд- вимовляється пг, а -аі- 

— е). Гангренозни й — посілий гангреною. 

Гандель, гандлювати, гандляр — торгівля, торгувати, 

з нм. Ьапсіеіп, Напсіеі, чеське оЬсЬосі — торгівля, оЬсЬо- 
сїоуаіі — торгувати, біл. гандляваць, п. Ьапсіїо^ас, Ьап- 
сіеі. 

Гандляр — дрібний торговець; народне: гендляр, гин- 

Дляр. 
Лекс. 1627. 470: Ханаан — купець або гандлювник. 
Ганити — принизливо докоряти. 
Лекс. 1627. 326: Укоряю — ганю. 
Лекс. 1627. 268: Укоряю — досаждаю, ганю. 

Ганна, Анна, д. вр. СЬаппаЬ — та, що має ласку, улюб¬ 
лена (сЬап — ласка); ©вр. Хана. 1. Сам. 1. 2. Пор. нім. 
Наппа, англ. НаппаЬ, іт. Аппа, фр. Аппе. 

„Ганнібалова клятва” — це врочиста клятва зроби¬ 
ти щось важливе. — Великий карфагенський полководець 
Ганнібал (247—183 до Хр.) поклявся, що переможе Рим. 
А коли сам був розбитий, то наклав на себе руку. 

Ганчірка, від ґанджа — ганджа, гандж — зіпсуття, 

тому „ганчірка” — зіпсута, поношена одіж. А. Кримський, 
„Укр. грам.” І, 1, 242 пише, що ганчірка визначала „ган¬ 
чірку, щоб витирати горщики”, цебто виводить від „ган- 

чар”, але це сумнівне. 
Ганьба — погана слава кому. 

Лекс. 1627 р. 70: „Злославленіє — зганбеньє”. 
Лекс. 1596. 316: Хула — ганба, блюзнірство. Хулю 

—• ганю. Хуленіє — поганбеньє. 
Лекс. 1627. 267: Укор — ганба, пригана. 
Лекс. 1627. 281: Хула — блюзнірство, ганба. Хулю 

— ганю, блюзню. 
Лекс. 1627. 287: Обличеніє — ганба, лаяньє, поган¬ 

беньє. 
Лекс. 1627 р. 35: Срамота, ганба. 
Лекс. 1627 р. 41: „Ганба, пагабаньє, ганінье, лженьє, 

лаяньє”. 
Ганьбити — принизливо й сварливо докоряти. 
Лекс. 1627. 173: Похуленіє — поганьбеньє. 
Поганьбеньї вічне зоставали, Катих. 1645 р. (Перед¬ 

мова). 
Лекс. 1596. 236: Похуленіє — поганбеньє. 
Лекс. 1627. 370: Посрамил — зганбил. 

Лскс. 1627 163: Укоряю, ганблю. 
„Гапакс логоменон”, гр. Ьарах 1о§ошепоп — слово, 

яке вжите в пам’ятці один раз, а тому невідоме або мало 
відоме. Гр. арах (чи Ьарах) — один раз. 

Гапон див. Агафон. 
Гаптувати, з нм. ЬеНеп, Най; з. у. гафтувати п. нм. 
Гаптування — вишивання золотом чи сріблом. 

Лекс. 1627. 154: Пестриніє — гафтованє. 
Гар! чи гир! — звуконаслідування гарчання собаки. 

Звідси гаркати, гиркати, гарчати, гарчання. З прамови. 
Гараж, -жу — приміщення для автомобілів і мото¬ 

циклів. З фр. §ага§е. 
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Гарантія, гарантувати — запорука, ручатися; з фр. 
£агап1іе, £агапііг; £агап1 — ручитель; іт. §агапгіа (в Зах. 
Україні з п. ґварантія, ґварантувати). 

Гарапник — батіг, головно ловсчий. З мім. НегаЬ! 
— ловечий крик до собаки. Польське Ьагарпік з нім. 

Гарапник див. Шан. І. 135. 
Гарасйм і Герасим, ст. сл. Герасимь, гр. шановний. 

Лекс. 1627 р. 388: „честньїй, або старческій, достойно 
почтен”. 

Гарба див. арба. 
Гарбар, -ря — той, що виправляє шкіри на ремінь. 
Лекс. 1627. 272: Усмар —* гарбар, скорник. 
Гарбуз, -за, з перс, харбозе, через тюрк.-тат. карпуз 

— карбуз -— арбуз; звідси походить і значення карапуз 
— малий і товстий, як гарбуз (Дм. 522). 

Гарбуз див. у Шанск. 136. арбуз. 
Гарбуз — тиква — кабак — диня — кавун. 

Гарбуз — цс сисигЬіІа тахіша, рос. тиква, болг. і срб. 
тиква, срб. карбуза, чес. їукеу чи Іукуа, польське 1;ук\уа 
або бупіа, нім. сіег КйгЬізз. По деяких місцях України, 
напр. на Полтавщині, Катсринославщииі і інш., на гарбу¬ 
за кажуть кабак, напр. у „Наталці Полтавці” Котлярев¬ 
ського читаємо: „Наталка многим женихам піднесла пе¬ 
ченого кабака”, а літературне — піднести гарбуза, так пи¬ 

ше Шевченко. Чубинський І 309 подає пісню: „Ішов же я 
через тни, через три городи, патолочив кабака, наробив я 
шкоди”. А на Київщині цс співають так: „Ішов же я з ве¬ 
чорниць та через города, заплутався в гарбузиння, наро¬ 
бив я шкоди”. Кабачки *—• з роду гарбузів, зоїапиш 
те1оп§ега, назва від тюркського, тат. кабах — кабак — 
габак. 

Слово д йн я — своє, праслов’янське, відоме всім 
слов’янським народам: болг. диня, срб. диньа, чс. сіупе; 
псппе від „дути” - надутий плід; мадярське сііппуе, ли¬ 
товське сіупе, сіупіз — позички з слов’янського. Диня — 
це сисишіз теїо, по-фрянц. 1е теїоп, нім. біе Мсіопе, 
звідси й польське теїоп. Літературна українська мова 
знає тільки праслов’янське „диня”, франц. „мельона” не 
вживає. 

Кавун — це сисишіз сіїгиііиз; кавуни округлі, зе¬ 
лені чи рябі, середина сочиста, червона, насіння чорне (а 
в дині жовте, як в огірків). Слово „кавун” із тюркського 

кавун, татарське кавун, звідси й польське ка\уоп; франц. 
теїоп сГеаи, нім. йіе ^Уаззегтеїопе, звідси чеське уосіпу 
теїоп. 

Тиква — слово праслов’янське, тьіюьва, у нас дуже 
рідке, але часом знане в значенні баньки: Дибає з тиквою 
по воду. І. Левицький. 

Взагалі ж треба сказати, що слова гарбуз, кабак, тик¬ 
ва, диня, кавун слов’янські народи сильно плутають, і в 
мовах тюркських ці слова часом визначають не те> Щ° 
в -нас. 

Гардемарйн, -на — вихованець стаРШ0Г0 класу кадет¬ 
ського морського корпусу, або чин того, хто закінчив 
цей корпус. З фр. £аг<іетагіпе: §агбеґ — берегти, тагіпе 
— морський. Цей чин у рос. флоті був 3 1860 по 1882 р. 

Гардина — завіса на все вікно чи на двері. Італ. сог- 
Ііпа через нім. Сагбіпе. 

Гарем, -му — жіноча частина до^У> Дім розпусти, з 
араб. Ьагет — заборонена жіноча ч^СТИна дому, жінка. 
Дм. 495. 

Гарібальдійці — повстанці за во^ю Італії під прово¬ 

дом Ґарібальді в 40-60 роках XIX ст. 

Гаркавий —- той, хто говорить „горляним голосом”. 
Лекс. 1627. 471: Хировлйв — хоркйвьій. 

Гармата, з лат. агшаїа. Гармаш артилерист. 

Лекс. 1627 р. 60: „ДФло — російски и полски стріьлба 
великая зовется”. 

Гармата. „Гарматне м’ясо” — фразеол. вираз, — 
так зветься кожне військо на війні, його винищують 
не жаліючи. Перший раз виразу гарматне м’ясо” вжив 
англ. письменник В. Шекспір у своїм творі „Король Ген- 
рих IV” 1598 р. 

Гармата — назва війська в Козачій Україні, Див. 
армія. 

Гармидер, гармйдеру, — так з -мИ- вимовляє Сх. У.; 
З.У. гармідер з п. Ьагтійег. Слово походить від назви 
турецької розбійничої печери — Ьагалті бегез. 

Гармонія — погодження частин цілого. Звідси: гар¬ 
монійний, гармонізація, гармонізувати* 3 гр. Ьагтопіа — 
співзвучність, розмірність, симфонія. 

Гарнець, гарця — міра сипкого, Уз чвертки. З поль¬ 

ського ^агпіес. Міра тепер невживана, 
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Гарнізон, -на — військова частина якої місцевости, 
з фр. дагпізоп, від §агпіг -— озброювати. 

Гарнір, -ру — овочева приправа до м’ясного чи риб’¬ 
ячого. Від фр. £агпіг — доставляти, прикрашати. 

Гарнітур, -ра — набір чи комплект предметів для од¬ 
ної мети, напр., гарнітур вбрання, г. меблів. З нім. Оаг- 

піїиг, фр. §агпі1;иге. 
Гарпія — у стародавніх греків жінка-потвора, богиня 

вихору, викрадала людей. З гр. Нагруіа — викрадачка, 

хижачка, Ьаграх — хижий, жаднйй. 

Гартувати, гартую, з нм. Ьагіеп, Нагі 
Гарувати — тяжко працювати, з. укр. форма; сх. укр. 

і літ. горювати, п. Ьаго\уас. 
Г арувати — слово темного походження. Проф. Ал. 

Бркжнер („Ргасе Еііоі.” VI. 607 - 608 з 1907 р. і ,,81о\упік” 
1927 р.) виводить це слово від оклику на коней: Ьаги! 
Ьаги! Це справді відоме в XVI ст. Вдавнину „гарувати” 
— то „працювати кіньми”, а що то була тяжка праця, 
то скоро постало й нове значення цього слова — взагалі 
тяжко працювати (як коняка). 

В українській мові „гарувати” дуже поширене, але 
тільки в значенні „тяжко працювати” і то в західньоук- 
раїнських говорах, напр. у Франка, Приповідки: Гарує, як 
віл у ярмі. Гарує як кінь у кариті. Гарую, аж ми очи з го¬ 
лови лізут. Ю. Шкрумеляк, „Огні з полонини”: Гарує як 
старе 95. В східньоукраїнських говорах це слово давно 
вже підпало „озмисленню” й прийняло форму „горюва¬ 
ти”, зв’язавшися з „горем” (терпіти горе) і злившись зо 
старим „горевати”. 

Гарус, -су, з п. Ьагиз — пряжа для вишивання, в’язан¬ 

ня чи ткання. 
Гарфа, звичайно арфа. Див. арфа. 

Лекс. 1627 р. 16: цимбал, гарфа. 
Гарцювання — гасання конем; народ, „конем грати”. 
Лекс. 1596. 26: Ристаніє — ввіб-Ьганьє, вьіт-Ьканьє, 

гарцованьє. 
Лекс. 1627. 209: Ристаніє — гарцованьє. 
Гарцювати. — Мова наша частіше знає „гарцю¬ 

вати”, рідше „герцювати”, але тільки „герць” — поєди¬ 
нок. Міклошіч (Е1уто1о§ізсЬез \Убг1егЬисЬ 1866 р.) і ін¬ 
ші виводять „гарцювати” від середи, нім. Негг, звідки 
воно й поширилося по слов’янських мовах. А. Вгйскпег 

(біолупік Еіутоіодісгпу 1927 р. ст. 168-169) виводить 

від нім. Наїг •—- Неіге, що дісталося до мови мадярської, 
де набуло г, пор. Ьагс — боротьба, а від мадярської 
пішло по мовах слов’янських. Посередництво мадярське 
сумнівне, бо слово відоме майже всім слов’янським мовам, 
— такого сильного впливу мова мадярська не мала. Мад. 
Ьагсоїпі —- битися, змагатися. 

Гаряч, горяч, З.У., п. §ог%со; на Сході не відоме, 

тут — жар, спека, спекота, жарота, гаряче. Як тут гарно 
після спеки, Гр. 45. 

Гарячий, давнє горячий; гарячіший, найгаря- 
чіший. 

Г а р я ч к а , арх. горячка. 

Гасати •— швидко бігати по довгій простірні; див. 
бігати. 

Гасати — настирливо бігати за чим чи за ким 
з криком. Пор. гейса! — на вола (наліво), гейсати. 

Гасити, гашу, гасиш, рідко — тушити. Давнє га¬ 
сити й тушити. 

Лекс. 1627. 450: Саламандра пламен гасит. 

„Зазрост гаснет”, Лекс. 1627 р. 

Гасло — клич, клйчка, сигнал, з п. Ьазіо, це з ч. Ьазіо, 
з нм. НапсІ8Іе§е1: Напй — рука, Зіе§е1 — печатка. Гасло 
— рос. лозунг, з нм. Ьозші£. 

Ведлуг гасла або визнаня ВФрФ. Катих. 1645 р. 3. 

Лекс. 1627. 460: Символ — знак, цеха, гасло. 

Гасло. „Завжди готовий!” — це переклад виголо¬ 

су англійських бойскавтів єуєг геайу! Пор. гасло теперіш¬ 

ніх жидівських спортовців: Нагак ує ешас — будь силь¬ 
ний і будь міцний!” Це взяте з Кн. Іс. Навина 1. 6. 

Гаснути —- ст. сл. гаснути; гасне світло. 

Слово о п. І. 1187 р.: Погасоша вечеру зори 40. 

Гаспид — зла людина, змія, гадюка, ст. сл. аспиди, 
від сер. гр. азрісіа, гр. азріз — труйлива змія. Часте в Ста¬ 
рому Заповіті, як змія, звідки й запозичено в европ. мо¬ 
ви. Укр. прикм. гаспидський. Початкове г приставне в укр. 
мові. 

Гастрйт, -ту — катар чи запалення шлунка, від гр. 
§азі;ег — жолудок, шлунок. 
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Гастроль, -лі — виступ приїжджого актора; спек¬ 
такль приїжджого театру. З нім. Сазігоііе: Сазі; — гість + 
Коїіе —* роля. Звідси гастролер, -ра — запрошений на 
гастролі. 

Гастроном, -ма --- любитель страви, хто знає потреби 
шлунка. З гр. дазіег — шлунок -|- потоз — закон; фр. 
дазігопоте. Звідси гастрономія — професія кухо¬ 

варства. 
Гаубиця, гавбиця — рід гармати, з нім. НаиЬііге. 
Гауптвахта — військове вартове приміщення, військо¬ 

ва в'язниця. З нім. НаирітоасЬе: Ьаирі — головний, ^УасЬе 
— сторожа. Див. абахта. 

Гафїя див. Агафія. 
Гафтора, євр.— уривок з Книг Пророків, що чита¬ 

ється в синагозі. 
Гах! •— звуконасл. удару. Гахнути. 
Гачі, діялект. — штани (на Гуцульщині). 
Лекс. 1627 р. 41: „Гащи — сапоги”. 
Лекс. 1627. 299: Остегньї — гачіз, убраньє. 
Гашиш, гашйшу — отруйний наркотик з індійської 

коноплі; викликає галюцинації. З араб. 
Гвіздь, гвоздя, гвіздок — частіше цвях. 
Г в із д ь архаїчна форма, ст. сл. гвоздь, у літератур¬ 

ній мові тепер уживається тільки цвях. Див. цвях. 
Гебан —- чорне дерево, східня позичка, відома вже в 

Книзі Пророка Єзекіїла 27. 15, Ьог’піт, чи не з Єгипет. 
ЬЬп, 

Гебраїзм, -му слово чи вираз, взяті з гебрсії- 

еької (староєврейської) мови. З гр. ЬоЬгаіоз ■ єврей. Див. 

єврей. — Г сбраїстика — наука про ст. єврейську мо¬ 

ву й письменство. 
Гегельянство, -ва — ідеалістична філософія Гегеля 

(Недеї, 1770-1831). 
Гегемон, -на — керівник, провідник, з гр. Ьедетоп — 

вождь. Гегемонія, гр. Ьедетопіа — першинство, пе¬ 

реважання, володіння. 
Гедонізм, -му — старогрецька філософська наука, ос¬ 

новою якої є насолода в житті. З гр. Ьейопе — насолода. 

Гейби — ніби. 
Гейзер, -ру ■—- джерело, з якого б’є гаряча вода. Ісл. 

деузег, нім. І1ЄІ55 •—- гарячий. 
Гейсь! — вигук на волів. Гейса! — на волів: наліво! 

Гейша — танцюристка й співачка в чайних Японії. 
З япон. 

Гекатомба — у ст. д. греків жертвоприношення в 100 
биків, потім — велика жертва; переносно — масове вбив¬ 
ство. Від гр. ІіекаїбтЬе: ІіекаСоп — сто + Ьоиз — бик. 

Гексаметр, -ра —■ у давніх греків шостистопний дак¬ 
тилічний вірш. Був головно епічний, йор. „Іліаду”, „Одис- 
сею” Гомера й ін. З гр. Ьехашеігоз: кех — шість + шеі- 
гоп — віршова міра. 

Гектар, -ру — метрична земельна міра, дорівнює 100 
арам чи 10,000 кв. м., = 0.915 десятини. З гр. Ьекаіюп — 
сто + фр. аге — міра землі. 

Гектограф, -фа — копіювальний прилад. З гр. Ьекаіоп 
— сто + дгарЬо — пишу. 

Геленїст — єврей, що сприймав грецьку культуру й 
грецьку мову. 

Гелікон, -ну — гора в Беотії в Греції, на якій ніби 
жили музи та Аполлон, цебто бог і богині поезії. На цій 
горі був храм Аполлонові. Гр. Неіікоп: Ьеііх, кеіікоз — 
звивистий, покручений. 

Гелікоптер, -ра — літальна машина, що підіймається 
зразу вгору без розбігу. Від гр. Ьеііх —- гвинт + ріегоп 

■—■ крило. В Україні — вертольот. 
Геліос, -са — бог сонця у д. греків. Гр. Ьеііоз — 

сонце. 
Гелоти див. ілоти. 
Гем бел ь, ге Г) ель, -ля - рід столярського знаряддя; 

з пм. ГІоЬеІ. Гемблювати, гембльований. 
Гем ом див. і гем он. 
Геморой, -роя — розширення вен долішньої части¬ 

ни прямої кишки, з яких робляться кровотечиві вузли. 
З гр. Ьаітоггоіа — кровотеча. 

Генеральний — загальний; з лат. депегаїіз. 

Котороє Церков'ь єнеральне описала. Катих. 1645 р. 
Геннадій — ім’я; лат. благородний, шляхетний. 

Гендель, гендлю; звичайно — гандель, гандлю; з нм. 
Напсіеі. Гандляр, гандлювати. 

Географія —■ наука про землю, гр. деодгарЬіа: де — 

земля + дгарко — пишу, — опис землі. Звідси гео¬ 
граф — фахівець з географії; прикм. географічний. 

Геодезія — наука про форми й розміри землі. З гр. 
де — земля + сіаізо — ділю на частини, дроблю. 
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Геологія — наука про землю. З гр. бе — земля + 1о- 
§оз — вчення. Звідси геолог, геологічний. 

Геометрія — частина математики, яка вивчає просто¬ 

рові форми. З гр. §еотеігіа — землеміряння. 

Георгій, ст. сл. Георгій, гр. £еог£оз — землероб. 
Лекс. 1627 р. 388: „земледізлець, земледЬлскій або орач-ь, 
ролю скравуючій”. — Українізоване: Юрій. 

Георгіки -- античні вірші, які оспівували сільський 
побут та с. господарство. Від гр. £єог£ікї землероб¬ 
ство, £еог§єо — хліборобствую. 

Геоцентрйзм, -му - стара наука, ніби земля є цен¬ 
тром всесвіту. Гр. £Є — земля -|- кепігоп — - осередок, 

центр. Звідси геоцентричний. 

Геп! — звуконаслідування упаду чого, або й удару. 
Звідси гепати, гепнути. Часом буває й подвоєння гегеп! 

Звідси гегепнути. З прамови. 

Гера, гр. Нега — дружина Зевса, богиня богів, покро¬ 

вителька шлюбів. У римлян це Юнона. 

Геракл, -кла, гр. Негакіез — гр. герой великої фізич¬ 

ної сили, те саме, що й Геркулес. 

Геральдика —- наука про родові та державні герби, 

гербознавство, з сер. лат. Ьегаїсіиз — розпорядник на ли¬ 

царських герцях, рос. глашатай. 

Гербата — назва з лат. ІіегЬа іЬеа, цебто „зілля 
ІІіеа” (іЬеа — лат. назва китайського зілля іЬе, що дає 
чай). Форми ЬегЬаІа вживає тільки мова польська, хоч 
і вона знає сгаз’пік. З лат. ІЬе Шеа (воно — з китайського 
іЬе, вимова: са) постали: аегл. іеа, фр. 1е іЬее. кім. сіег 
ТЬее. Див. чай. 

Гервасій -- ім’я; д. герм, списоиос. 

Геретйк, -ка, або єретик, -ка, давнє єретиків з гр. 

аігеїікоз — хто фальшує віру. 

Гермам ■ ім’я, лат. одноутробним. Лекс. 1627 р.: 
„кр'Ьпкоумен, лат. германус: нізмец, родньїй”. 

Германізм, -му — слово або вираз, перейняті з гер¬ 

манських мов. 

Германістика — наука про мову, літературу й культу¬ 

ру германських народів. Германіст — фахівець з гер¬ 

маністики. 

Гермафродйт, -та — людина, що має чоловічі й жі¬ 
ночі якості. З гр. Негшаріїгобіїоз — син Гермеса і Афро- 
дити, якого боги нерозривно поєднали з німфою Салма- 
кидою так, що їхні тіла створили одне ціле. 

Германевтика — наука про товмачення чи вияснення 
біблійних або взагалі стародавніх текстів. Гр. кегтепеи- 
ііке, Ьегшепеіа — пояснення, товмачення. 

Гермес, -са, гр. Негтез у д. гр. бог торгівлі, покрови¬ 
тель стад. Його зображення — Герми — ставилися на 
межах та перехрестях. Він знав тайну роблений затички 
чого пепроппкпимою. У римлян це Меркурій. 

Герметйчний -—- щільно закритий, непроникний, не 
пропускає газу. Слово від назви д. гр. бога Гермеса, який 
знав спосіб зроблений затички иепротшкнимою. 

Гермоген — ім’я; ст. сл. Ермогешь, з роду Гермеса. 

Геронтій — ім’я; гр. старий, старик. 

Геронтологія —* наука про старість. Від гр. §егоп — 
старий, старик, 1о§оз — наука. 

„Геростратова слава” —* злодійське славолюбство, сла¬ 

ва, яка добувається нечесною дорогою. В Малій Азії в м. 
Ефесі жив славолюб Герострат, який задумав був конче 
прославитись на ввесь світ, і для цього таки 356 до Хр. 
спалив в Ефесі храм богині Артеміди Ефеської, який 
уважався чудом архітектури. За це Герострат був скара¬ 
ний на смерть і по всій Малій Азії було заборонено зга¬ 
дувати його ім’я. 

Герць, герця, — двобій вершників з попередньою під- 
готовою — швидким маневруванням. 

„Шесть кроть бьівши на герцу”, Лекс. 1627 р. Пер. 
Лекс. 1627. 161: „Подвижник — герцьір, ширм'Ьр, мо- 

цовпик”. 
Лекс. 1027 р. 49: „Даєт нагороду герцьїром”. 
Герцог, -га — у д. германців виборний військовий 

провідник, пізніше —- голова илемеші, ще пізніше - - один 
з вищих дворянських титулів. З НІМ. НеГ20§. його воло¬ 
діння герцогство. 

Герш, Гершко, д. євр. §егзо (числа 3. 17, 4. 22) або 
£егзот (Вих. 2. 22, 18. 3), цебто -заш — „приходько 
(чужак) там”. Пор. Вих. 2. 22: „І породила вона сина, 

а він кликнув ім’я його: Ґершом, бо сказав: Я став при- 
ходьком у чужому краю”. 
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Гетера — в стародавній Греції незамужня жінка віль¬ 
ної поведінки, особливо освічена. З гр. Ьеіаіга — подру¬ 
га, коханка. 

Гетьман, з долішньонімецьк. Наирішапп -— началь¬ 

ник; пор. сучасне німецьке Наирітапп — сотник, капітан. 
З давнього німецького — польське Ьеїтап — високого 
рангу командуючий військом. В Польщі за часів Ягайлон- 
ської династії були три гетьмани (на зразок сучасних мар¬ 
шалів), а саме: коронний, польний і литовський. — 
З д. німецького — почерез польське Ьеїтап — укр. геть¬ 
ман — головний командувач козацького війська. 

Лексикон 1627 р. ст. 24: „Воєвода, воінствоводец: 
гетман”. 

Лекс. 1627 р. 352: „Воєвода войска, гетман”. 
Лекс. 1627. 447: Протархвой — пайвьішшій гетман 

рьі перства. 
Лекс. 1627. 459: Стратіїг ■ воєвода, гетман. 
Лекс. 1627. 256: Тисищник — гетман, тисячник. 

Гетьманство, арх. —• самодержавство. 
Лекс. 1627. 316: Владьїчество --- иґсмопія, самодерж- 

ство, гетмапство, цесарство. 

„Гетьманщина” — означення Лівобережжя України 
після поділу України Андрусівським договором (1667 р.) 

між Польщею й Московією. Правобережжя України 
залишилося під Польщею, де Козаччина була скасована. 

Лівобережжя України під владою царя московського збе¬ 
рігало автономію з гетьманом на чолі аж до 1764 р., і то¬ 
му Лівобережжя називалося „Гетьманщиною”. „Як у Геть¬ 
манщині” — Спили. „Ще за Гетьманщини...” — Шевч. 

Гетри, -рів, фр. щиМгез - одяг, що надягається на 
взуття. 

Гетто, гетта — в середні віки так звалася частина 
міста, відведена для життя тільки самих жидів, — мешка¬ 
ти в інших частинах їм було невільно. Слово походить 
з іт. §Ье11;о, — так звалася ливарня, недалеко біля якого 
знаходився єврейський квартал у Венеції, заснований 1516 
року. 

Гегтя! - вигук на коней, в З.У. гетта! Чого пїтькаєш? 
Див. вйо! 

Геть! Геть-геть! Гетьте! Не гетькай мені! Можливо, 

що геть — звуконасл. слово, виклик прогнання. 

Гефест, -ста, гр. НерЬаізїоз, — у д. греків бог вогню 
і копалень. У римлян це бог Вулкан. 

Гешефт, -ту, з нім. ОезсЬаД, — дрібна торгівля, спе¬ 
куляція. 

Гефсиманія, гр. НеіЬзетапе, ст. сл. Геесиманія — се¬ 
ло чи садок за потоком Кедронським, при горі Оливній 
(Елеонській). Слово походить від гебр. Наї §етапіш — 
точило для вичавлювання оливного олію; на місці цьому 
росло багато оливних дерев і вироблялося багато олив¬ 
ного олію. Словник 1627 р. 387: „Гее"ь-праса”, „Гевсима- 
ни — вал тлустости, имя долини близ корене гори Олив- 
(нои)”. 

Гея, гр. Оаіа, — у д. греків богиня землі. 
Ги! ги-ги! — звуконасл. сміху. Гикати — сміятися. 
Гибель — погибель, смерть; ст. сл. гьіб'Ьль. 
Лекс. 1627 р. 41: ,,Гибель — мор, пов'Ьтрьє албо згу¬ 

ба, погибель”. 
Г и бел ь, розм. — дуже багато, тьма-тьменна. 
Гйджа! гуджа! — цькування собак. 
Гидити, гидувати — уважати кого - що гидким. 
Лекс. 1596. 326: Обвеждаю — огиджую, обрйджую. 
Гидкий — поганий, мерзенний, бридкий. Гидкий, як 

поплазка. Чуб. V. 162. Ном. № 2014. 
Лекс. 1627. 285: Оскаржаю, огиджую. 
Гиль-гиль! гиля-гиля! — на гусей, щоб відійшли 

або пішли вперед. 
Гимназйст і гімназист; в Галич, часом ґімназіяст; від 

слова гімназія — серед-ня школа загального типу 
в Европі. З гр. §утпа$іоп, шк. гімнастики (від §утпасІ2о 
— роблю вправи), а згодом — школа взагалі. 

Гйнути — погибати, розставатися з життям; зника¬ 
ти; опинитися в стані руїни; ст. сл. гьібнути. 

Лекс. 1627. 160: ,,Погибаю — гйну”. 
Гиць! — звуконасл. удару об щось. Гйцяти — битися 

об щось. ,,Тицяла по льоду тим місцем, звідки ноги рос¬ 
туть” (Воропай 60). 

Гич, гичка — бадилля з якого городного плоду: кар¬ 
топлиння, бурячиння й ін. Анігич, ні гич — зовсім, цілком, 
цебто: й гичі пс позосталося. 

Гібелїни, іт. ^ЬіЬеІІіпі — партія в Італії ХІІ-ХУ ст., 
яка підтримувала німецьких імператорів і боролася з пар¬ 
тією Папи, що називалася гвельфами. 
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Гігант, -та — велетень, величезний на зріст чоловік. 
З гр. £І£аз, £І£ап1о5. Гігантський — величезних роз¬ 
мірів, велетенський. „Велетнів” згадує вже Книга Буття. 

Гігієна — наука про здорове життя людини, з гр. 
Ьу^іаіпеіп — бути здоровим. І'ігіє нічний — те, що 
береже здоров’я. 

Гідрометр, -ра — прилад, який показує вологість по¬ 
вітря. З гр. Ьусігоз — вологий + теїтео — міряю, воло¬ 
гомір. 

Гід, гіда, фр. §иійе — провідник, путівник. 

Гідний — достойний, вартий чого, гр. ахіоз. 

Священики... годними двоякои чести. Катих. 1645 р. 
406. 

Лекс. 1627. 265: Удостояю — чиню гбдпьім. 

Гідра, гр. НусЬга — в міфології стар. греків водя¬ 
ний змій — потвора. Коли Геракл відрубував їй одну го¬ 
лову, замість псі виростали дві нові. Але він став відру¬ 
бане припалювати, і цим убив Гідру. Метафорично: воро¬ 
ги, перешкідники. 

Гідра походить від гр. слова Ьусіог -- вода. 

Гідравлика — наука про рідини, про рівновагу і рух 
їх. З гр. Ьусігаиіікоз -- водяний: Ьусіог вода р аиіоз 
- - рурка. Звідси г і д р а в л і ч іі и іі. 

Гідрологія наука про водні простори на землі. З 
гр. Ьусіог — вода + 1о§оз — вчення. 

Гідроніміка чи гідронімія — наука про назви водяних 
зборів: річок, озер, морів, океанів і т. ін. З гр. Ьусіог — 

•вода і опута — ім’я. 

Гідроплан, -на — літак, який знімається з води і опус¬ 

кається на воду, з гр. Ьуйог — вода + ріапе —- блукання. 

Гідротерапія — водолікування, лікування ваннами та 
душами. З гр. Ьусіог — вода + іЬегаріа — лікування. 

Гідрофобія — водобоязнь, заразна хвороба від уку¬ 
су скаженої тварини, напр. собаки, кішки й ін. Від гр. 
Ьусіог — вода + рЬоЬоз — страх, боязнь. 

Гієна — хижий ссавець, живиться падлом, з гр. Ьу- 
аіпа, від Ьуз — свиня. 

Лекс. 1627. 465: Оюєна — зв"Ьря окрутноє, без обер¬ 
нення шьіи. 

Гій! гей! — поганяння вола. Гійкати — гукати на во¬ 
лів. З прамови. 

Гілка, здріб. від гілляка; збірнотне гілля; старе голь, 
голляка; ст. сл. вФтвь. Гілка — початкове значення г о- 

л а (суха) вітка. 
Лекс. 1627. 230: Хворост, сухій голи або росчки. 
Лекс. 1627. 210: Розга, голь, росчка. 
Лекс. 1596. 56: В'ктвь — голь. 

Гільдія — спілки купців, ремісників, підмайстрів і ін., 

для захисту своїх привілеїв. В Росії купці ділилися на З 
гільдії, відповідно до категорії їхніх податків. З нім. Оіїсіе 
— корпорація. 

Гільотйна — рубалка, машина відрубувати голови за¬ 

судженим на горло під час Французької Революції. Скла¬ 

далася вона з рами — два стовпи з поперечкою, а між 
ними в жолобках легко ходила велика й д. гостра со¬ 

кира. Засуджений клав голову в раму; сокира падала, і 
голова відлітала. 

Назву свою ця машина одержала від д-ра Ґільйотена 
(1738-1814), члена Установчих Зборів. Року 1788 він уніс 
до цих зборів свого проєкта, щоб у Республіці смертна 
кара робилася з найменшими муками для засудженого, 
а її процес виконування якнайскоріше. Крім того, щоб 
у с і засуджені мали право па відрубаний голови, а не са¬ 
мі вищі верстви громадянства (нижчі верстви тоді віша¬ 

но). 
Зразок тієї машини д-р Ґільйотен (Ґільотен) узяв із 

попередньої практики в інших державах, бо така рубалка 
відома була давніше. Проект Ґільйотена був прийня¬ 
тий, а сама рубалка одержала назву „гільйотина”. 

Гіменей, -нея — у д. греків бог шлюбу, Нушепаіоз, 

звідси арх. узи Гіменея — шлюб. 
Лекс. 1627. 466: Именей, ел. — Сміх веселньїй. Муж 

отступіник от В"Ьрьі Христовой. 

Гімн, гімну, гр. Ьушпоз — похвальна пісня на честь 
богів та героїв, урочиста пісня взагалі. В З.У. оминають 
це слово як соромницьке, і вимовляють г и м н. 

Лекс. 1627. 199: ПФніє — гимн, спФваньє, имн (на по¬ 

чатку тут ігрек). 

Гімназйст, -ста — учень гімназії. В З.У. гімназист або 
ґібназіяста (часом „студент”) з п. ^ітпагузіа, старше 
§ітпа2]'азіа. Див. гимназист. 

Гімназійний — приналежний до гімназії. 
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Гімназія, з гр. £утпазіоп —- загальноосвітня середня 
школа. В Греції гімназія визначала перше майданчик для 
фізичних вправ (пор. гімнастика), а пізніше загальноос¬ 
вітня школа, в якій навчали філософи, вчені, оратори. 

Гімнастика, гр. ^ушпазііке — тілесні вправи для фі¬ 
зичного розвитку організму. 

Гін, д. є. Ціп — біблійна міра рідин, див. Числа 28. 7. 

Гінекей, -кеш, гр. ^упаікеіоп — жіноча половина до¬ 
му в греків, £упе — жінка, £упаікеіоз — жіночий. 

Гінекологія — наука про особливості жіночого орга¬ 
нізму Й про ЖІНОЧІ недуги. З гр. §упе -— жінка + І0£05 — 
вчення. — Гінеколог — спеціяліст з гінекології. Гіне¬ 
кологічний. 

Гіпербола —- явне й навмисне перебільшення, як сти¬ 
лістичний вираз. З гр. ІіурегЬоІе — перебільшення. Г і - 

перболічний — надмірно перебільшений. 

Гіпертрофія — надмірне збільшення об’єму чого, на- 
пр. якого органу тіла. З гр. Ііурег — над + ігорЬе — жив¬ 

лення. Гіпертрофічний — надто побільшений. 

Гіпноз, -зу, — стан ніби сну, який викликається ме¬ 
ханічно. З гр. Ьурпоз — сон. 

Гіпнотизм, -му — стан гіпнозу; прийшло почерез фр. 
Ьурпоіізте —* сукупність явищ, що відносяться до гіп- 
нози. 

Гіпнотизер, -ра — викликувач гіпнозу. 

Гіпнотизувати — поводити гіпноз, гіпнотичний стан. 

Гіподром чи іподром, -му —• місце, де відбуваються 
кінні перегони. З гр. Ьірросіготоз: Ьірроз — кінь + сіго- 
шоз — біг. 

Гіпокеитавр або кентавр — з гр. міфології: півконя 
й п і із людини. З гр. Ьірроз - - кінь і кепіаиг (значення яко¬ 
го темне). 

Лекс. 1627. 415: Іппокентавр •— пол чловека и пол 
коня. 

Гіпопотам, -ма — величезний водяний звір, з гр. Ьір- 
ророіоз — водяний (нільський) кінь (гр. Ьірроз — кінь 
+ роіашоз — ріка, Ніл). Часто зветься ,,нільський кінь”. 

Голос його як іржання коня. Див. Соляр. І. 229. 
Гіпотакса — підрядне сполучення речень. З гр. Ьуро 

— під + іахіз — розміщення. 

Гіпотеза — здогад, припущення, гр. ЬуроШезіз; (Ьуро 
— під, ШЬеші — кладу, підклад, основа) — здогад, пред¬ 
мет суперечки. Гіпотетичний *— оснований на гіпо¬ 
тезі, припускальний. Рос. гипотетйческий. В науці гіпоте¬ 
за —■ це така думка чи теорія, якої не можна підтверди¬ 
ти фактами. 

Гіпс, гіпсу, гр. £Ірзоз - - білий мінерал, що вживаєть¬ 
ся в ліпних роботах. 

Гірко! — вигук на весіллі до молодих, щоб цілува¬ 
лися. 

Гірлянда — квіти й зелень, сплетені як стрічка; з іт. 
^Ьігіапсіа — вінок, фр. §иіг1апсіе. 

Гіркйй, ст. сл. горьюьіи — слово спільнослов. 
Гірчиця — рослина, що її зернятка (вони гіркі) вжи¬ 

ваються як приправа в харчах. Фр. тоизіагсіе; англ. тиз- 
іагб; з лат. шизіит — новий, свіжий. — Гірчиця, бот. 

назва зізушЬгіиш зорЬіа. 
Лекс. 1627. 460: Синап — горчйца. 
Гістологія — наука про тканини тварин і людини. 

З гр. Ьізіоз — тканина + 1о§оз — вчення. 
Гість, ст. сл. гость; лат. Ьозііз —- чужак, купець, гість; 

гр. гість — це хепоз — чужак, чужий, чужинець. 
Гостя албо чужоземца в домт> свой приняти. Катих. 

1645 р. 786. 
Гість. — Старі слов’янські звичаї наказували прий¬ 

мати гостя якнайкраще й оберігати його від усього зло¬ 
го. Цей звичай поводитися з чужими гістьми скоро пере¬ 
йшов і на своїх. Пригадаймо собі Заповіт Володймира 
Мономаха: „А найбільше шануйте гостя, звідки б він не 
прийшов1’. Уже в акті VII віку згадується слов’янина Касі- 
£оз1;. З найдавнішого часу гість — то подорожній чи ку¬ 
пець. Умова Олега з греками 907 р.: Придуть гости, да 
ємлють мЬсячину. Умова 945 р.: Мьі от рода рускаго С'ьли 
и гостьє. Волинська умова 1366 р. наказує: ,,А по старьім'ь 
дорогами гостемт> поити, куда хочеть, а гостя не прине¬ 
волити, но куда хочегь тудьі поидеть. Таке саме значен¬ 
ня мало й польське £озс. Якуб Вуйко в кінці XVI в. у сво¬ 
їй Євангелії слово реге£гіпиз перекладає через §озс. Ста¬ 

ре значення гостя добре подає Крехівський Апостол 1560-х 
рр.: він ц. сл. „страмний, странник'ь” перекладає гость, 
напр.: Не єстесте гостми (ц. сл. странни) ани чужими, але 
мещане посполу светьіми и домашній Божій. Єфес. 2. 19 

276 277 



ст. 431. Словник П. Берннди 1627 р. знає те саме: „Ино- 
племенник — чужоземець, приходень, гость”. 

Гіятус, -са — збіг голосних у слові чи в словах сусід¬ 
ніх, що утворює немилозвучність. З лат. Ьіаіиз — отвір, 
рос. зияние. Напр. зам. були у Істини кажемо: були в Іс¬ 
тини. 

Гіяцйнт, -ту, — назва квітки й каменя. Також яцинт. 
В д. Греції був прекрасний юнак Гіяцйнт, НуакіпІЬоз, йо¬ 
го із ревнощів убив бог Аполлоп і обернув убитого В квіт¬ 

ку* 
Лскс. 1627. 218: Сипста — гиацйпт, то єст у модрого 

єдвабу, синій єдваб. 

Гісь, агісь! -— вигук на овець. 

Глава, арх. -- розділ книги. Це калька (перебитка) 
з гебр. гов, гр. керЬаІе, л. сариі Тепер слово „глава” за¬ 
ступлене укр. відповідником „розділ”. Поділ Біблії на гла¬ 
ви й на вірші йшов віками, а вкінці такий поділ зро¬ 

бив паризький друкар Роберт Стефан у своїй поліглотті 
1551-го року. А цей біблійний поділ ще й тепер не одна¬ 
ковий. 

В Крех. Агг. 1560-х рр. в заголовках уживається зав¬ 

жди „глава”, але в поясненнях часом „роздкл”, в том 
роздкле 497. 

Глагол, глаголати, арх.; ст. сл. глаголь, глаголати — 

слово, говорити. В живих мовах слово невідоме. Назва 
четвертої букви в ц. сл. азбуці глаголь. В пам’ятках XVI- 
XVII вв. рос. глаголати, а укр. завжди глаголати. Пор. 
санскр. §Ьаг§Ьагаз — шум, гр. §аг£агісІ2о — бормочу. 
Звуконаслідувальне слово з подвоєним коренем. 

Глаголати, глаголю. глаголепіи, глаголаніє, -— 
такий наголос цього слова по всіх українських пам’ятках 
до XVIII віку. 

Лекс. 1627. 199: глаголетея. 
Лекс. 1627. 292: Оглаголаніє, оглаголую, 294: огла- 

голуго. 

Глаголиця — стародавня слов’янська азбука, яку склав 
Костянтин Філософ — після чернечого постригу: Кирил 
(927—969). Назва від слова глагол, глаголати, які дуже 
часті в ст. сл. мові. Склав він цю азбуку раніше, а закін¬ 
чив 963-го року. Джерело глаголиці — невідоме, але не 

гр. мінускульне письмо. (Див. І. Огієнко: Повстання азбу¬ 
ки й літературної мови в слов’ян. 1937 р.). 

Духовні, що служили в Хорватії по глаголицьких 
книжках, звалися глаголашами або глаголата- 

м и. 
Гладіятор, -ра — в давньому Римі борець із рабів чи 

з засуджених для кривавого бою між собою чи зо звіра¬ 
ми в амфітеатрі. Лат. §1асІіаіог, від §1асІіи5 — меч. 

Глазур, -рі, з нім. Сіазиг — полива, чи скловидний 
шар, що вкриває керамічні вироби, щоб не просякала во¬ 
да, а також для прикраси. Глазурувати — покрива¬ 
ти глазур’ю чи поливою. 

Глафіра, жін. ім’я ■—- озн. гладенька; з гр. діаркіга 
— вигладжена. 

Глевкйй — сируватий, невипечений. Глевкий хліб. 
Пор. гр. £Іеикоз — молоде, недоброджене вино, муст. 

Глетчер, -ра — льодовик, льодова маса в горах. Нім. 
(Зіеізсіїег, від іДіізсЬеп — сковзати. 

Глибина — глиб; ст. сл. глубина; зах. укр. глубина 
і т.д. архаїзми. Похідні слова: глибокість, углиблення, 
углиблятися, глибокий, поглибше. Місцеве вгліб. 

Глибокий, глибший, глибина, глибокість; в З.У. арх. 

глубокий. Давнє глубокьій, а також гльбокьій. Мц. глі- 

бокий. 
Гликерія, жіноче ім’я; походить з гр. §1ікега — со¬ 

лодка. 
Глина, ст. сл. глина — жовта земна субстанція. 
Лекс. 1596. 36: Бреніє — глйна, болото. Бренньїй — 

глйняньїй, болот(ньій). 
Глип! — швидкий рух очей на кого чи на що. Звуко- 

насл. зору,глянь. Глипати, глипнути, глипання. „Таке ро¬ 
биться, що Господи . .. Коли глип — виходить Доля” (Во- 
ропай 20). 

Лекс. 1627 р. 42: „Глипаніе — погляданьє, тьі инамо 
глйпаєши, и ино бескдуеши”. 

Глипнув на студента зневажливо. Гонч. Л. і 36. 15. 
Гліб — ім’я; ст. сл. Гл'Ьбь; походження пов’язується з 

казочкою з д. г. нім. Ґотліб (СоШіеЬ — Богомил). Шан. 
Лексик. 99. 

Гліцерйн, -ну (часто: гліцерйна) — сироподібна гус¬ 
та солодка рідина, широко вживається в техніці. З гр. 
£Іукегоз — солодкий, нім. Сіугегіп; п. §1ісегупа. 
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Гліцинія — витка, сильно пахуча рослина, вживана 
як декоративна. Від гр. §1укуз — солодкий. 

Глобальний — загальний, цілий, валовий, фр. §1оЬа1. 
З лат. дІоЬиІиз, від лат. §1оЬиз — куля, моделя земної кулі. 

Глобус, -са — моделя земної кулі; з лат. дІоЬиз — 
куля. 

Глум, глуму — спочатку визначало тільки забаву, 
жарт, глумитися — забавлятися, насміхатися, глумління 
забава. Ще в Словнику Памви Беринди 1627 р. читаємо: 
„Глум — см'Ьх, жарт, вь глум — на смкх, на жарт, глум¬ 
люся — завше учуся”. І тільки пізніше постало наше зна¬ 
чення: глум — злобна насмішка. 

Лекс. 1627. 268: Укоризна — хула, вина, глумленіє. 
Лекс. 1596. 10: Глум — подражненьє. Глумлюсь — 

подражняюсь, проходжуся и цвйчуся. 
Лекс. 1627 р. 42: „Глум — подражненьє, смьіх, жарт. 

В глум •— па смкх, на жарт. Глумлюся — завше учуся, 
проходжуюся, подражняюся”. 

Перше значення слова „глум” було наука, навчан¬ 
ня, вправа. Буття 24. 63: „Изьіде Ісаакь поглумити¬ 
ся на поле ісь вєчеру”, — тут „поглумитися”, грецьке 
айоІезсЬезаі перекладають: рос. поразмьіслить, навчитися; 
але в гебрейському оригіналі тут 1а зиасії — пройтися, 
спацирувати. Ось тому Лексис 1596 р. Лавр. Зизанія дає 
різне: „Глум — подражнене, глумлюся — проходжуюся, 

проїжджаюся, подражнимося й цвйчуся” (вправляюся). 

Те саме, тільки докладніше, подає Лексикон 1627 р. 
Памви Беринди: „Глумлюся — завше учуся, уставич- 

не цвйчуся, проходжуюся, подражняюся”. А Буття 24. 63 

П Беринда перекладає: „Вьпполь Ісаакь проходитися на 
поле надь вечерь”, цебто цілком за гебрейеьким текстом. 
Цікаво, що в моєму примірнику Бериндиного Лексикона 
вид. 1653 року в цьому місці рукою XVII віку хтось пере¬ 
правив „проходитися” на „для розмьішленя”. А Псалом 
118. 15. 78: „Поглумлюся в заповідях Твоїх” тут пе¬ 
рекладено: „Буду цвичити в Твоїх приказапях”. 

Знаючи все вищеподане, зрозуміємо, чому в Алфави- 
ті поч. ХУІІ-го віку маємо „Г л у м л я х с я — поучахся, 
глумляюся — поучаюся”. Але ця „наука-глум” може йшла 
такою дорогою, що обернулася й на те, що подає вже 
Лексикон 1627 р. П. Беринди: „Глум — сміх, жарт, в 
глум — на сміх, на жарт”. Це важливий зворот у житті 

нашого слова: прохідка — роздум — наука — злісний 
сміх, але тут не маємо середнього звена, переходу від 
„наука” до „злісно насміхатися”. Видно, „наука” давалася 
й через сміх, через насмішку. 

Таким чином слово глум — це стародавнє церков¬ 
но-слов’янське слово, що пройшло довгу дорогу в своєму 
житті й набуло в нас іншого значення. 

Глупа ніч, північ — кажемо звичайно на пізню, темну, 
глуху ніч. Вдавнину „глупий” визначало нерозумний (а 
часом і глухий), а звідси й темний. 

„У глупу ніч виліз мертвець із гроба”. Грінч. „Словарь 
української мови”. 

Глупий, ст. сл. глупьіи — нерозумний, дурень: арх. 
глуп (ст. сл. глупь). Звідси глупак. 

„Безушен — дурен, глуп”, Лекс. 1627 р. 4. 
Лекс. 1627. 272: Урод — глупЦй, дурень, блазень. 
Лекс. 1627. 261: Шалепьій, глупий. 

Лекс. 1596. 34: Юрод — глупий, блазен. Юродство — 
глупство, блазенство. 

Глупота — брак розуму. Вжив, головно в З.У.; п. 
фироіа. 

Лекс. 1596. 2: Безуміє — глупость. Безумство — глуп¬ 

ство. 

Глупство — дурниця, нісенітниця. Вжив, переважно 
в З.У.; п. £Іирз1т). 

Лекс. 1627. 465: Глупство. 

Глядати, місц., тільки в З.У. — шукати, особливо 
в живій мові; це давнє глядати. На Сході невідоме, там 
тільки шукати. Див. шукати. 

Гляди мені! — часта наказова форма, щоб хтось 
берігся й робив, як треба. 

Глядіти, арх. — дивитися; пор. споглядати, нагляда¬ 
ти, доглядати; в народи, мові глядіти (кого) також 
означає пильнувати кого. 

Слово о п. І. 1187 р.: Очима сьглядати. 20. 
Глядь! — рухонаслід. слово для швидкого погляду. 

З прамови. 
Гміна — сільська адміністративна одиниця (менша від 

повіту) в Польщі; сільська управа, з п. §тіпа, а це з нім. 
Сетеіпйе — громада, мала спільнота людей. 

Гнат див. Ігнат, Ігнатій. 
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Гиеть, місц.; з п. Ьпеі, \упє1; (з сер. нм. уоппоієп), 

часто вживане в З.У.: Гайдук жахнувсь, та гиеть продру- 
хавсь, Фр. З в. 197. На Сході невідоме, тут: одразу, зразу, 
враз, зараз, раптом. 

Гнів, ст. сл. гн'Ьв'ь — стан подразнення, пересердя. 

Грій. Сл. укр. м. 
Лекс. 1627 р. 43: Гнів — ядовитость, ід, шаленство, 

заятріньє, нетерпеливость, жолдкованье, ярость, іча. 
Гнів у мові часто порівнюється з полум’ям, пор. 

Псал. 69. 25: „А полум’я гніву Твого нехай їх (ворогів) 
доганяє!” Або 73. 1: „Чого димлять ніздрі Твої на отару 
Твого випасання?” 

Гніватися в гебрейській мові передається через 
„запалився ніс” (ніздря). Гсбр. а£ визначає ніс, ніздря, 
переносно — гнів. Напр. Втор. 29. 26: Уауі'ісіїаг а і ТеЬоуаЬ 
Ьа агес ІіаЬі — ,,І запалився ніс (ніздря) Господа на край 
цей” = І розгнівався Господь на цей край, або: І розпа¬ 
лився Господь гнівом. У багатьох слов’янських мовах „роз¬ 
палитися” це розгніватися. Пор. іце Вих. 4, 14, 22. 23, Вт. 

32, 22, Суд. 9. ЗО, 1 Сам. 17. 28. 

Гніздо — кубло, ст. сл. гніздо. 
Слово о п. І. 1187 р. Пардуже гніздо. 25. 
Слово о п. І. 1187 р.: Сокол-ь кь гнізду летить 43. 
Слово о п. І. 1187 р.: Не дасть гпТ.здл своєго вь обиду. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ольгово хороброє гніздо. 

Гній, гною, ст. сл. гной — відхідна непотріб, покидь¬ 
ки, що залишає по собі худоба, змішані з перетлілою со¬ 

ломою чи травою; обірпик. 
Медичне гній — жовтобіла матерія, що постає вна¬ 

слідок запалення рани. Тоді кажуть „рана нариває”, або 
„набирає”; пор. нарив. 

Лекс. 1627. 425: Копрій: гноєн, копрос ■ - гноище або 
кал. Копронйм — гноеименит. 

Гном, -ма — підземний дух у зах. европ. переказах, 

карлик — потвора. Новолат. §пошиз, нім. Спот. 

Гностицизм, -му, — християнська наука двох пер¬ 

ших віків, коли дехто (гностики) давали до неї грецькі 
філософські додатки. Гр. §позіз — пізнання. 

Гобелен, -на — декоративний стінний килим, фр. §о- 
Ьеііп: від назви господаря ткацької майстерні СоЬеІіпз, 

що виробляла такі килими в XV в. 

Гобой, гобоя — духовий дерев’яний музичний інстру¬ 
мент, схожий на кларнет. Італ. оЬое, нім. НоЬое. 

Гов! — вигук: стій! Може з румунського (См. Ст. 149). 
Говір, говору, старе говорв — гамір, звучання голо¬ 

сів. „Почувся людський говір, крик”. Левиц. І. 126. 
Слово о п. І. 1187 р.: Говор галичь убуди. 
Говорйти (від говір) — спільнослов. В укр. ще ка¬ 

зати, мовити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Галици свою річ говоряхуть. 
Лекс. 1596. 6: Віщаю — повидаю, говору, голошу. 
Говіти, говіння — готувати себе до Таїнства Сповіді 

та Причастя. Старе значення позосталося в окремих мо¬ 
вах: ст. сл. говіти — здержуваться, постити; болг. говія 
— шанувати, вклонятися, серб. хорв. §оу)є1і — слухати¬ 
ся, чеське Ьоуєії — догоджати. Ст. сл. благовіти — 

шанувати. Див. журн. „Рідна Мова”, Варшава, 1934 р. ч. І, 
ст. 7-8. 

Лекс. 1627 р. 43: „Говію —- шаную, чту, учтивость 
віряжаю, з страхом, з учтивостю и з встидом обавляюся”. 

Богобойньїй — благоговійний, говішь. Син. 7. 
Боязливость — гоеініє, Син. 9. 
Встидливе шаную — говію, Син. 27. 
Говіти — на Закарпатті це постити, а говіння — 

піст. 
Лекс. 1627. 258: Трепет: страх, дрижапье, драж, го- 

вініє. 

Лекс. 1627. 316: Говініє — боязливость вколо огля- 
дуючаяся, хороненьєся, варованьєся. Говіин или благо¬ 
говійний — набожньїй, побожний, добрий, богобойньїй. 

Гоголь — рід дикої качки, відомої в нас з давніх-да¬ 
вен. Пор. у Сл. о п. І.: „Игорь поскочи білимь гоголем'ь 
на воду”. Лит. §а§опаз, корінь * §Ье1 — крик. Слово зву¬ 

конаслідувальне, з подвоєним коренем. 
Год, арх. — рік; ст. сл. колись означало час взага¬ 

лі. Дуже поширене в нас слово: година, годувати, годо¬ 
ванець, годний і т. ін. з тим самим коренем. 

Година — старосл. слово, година спочатку визначало 
час взагалі, як іноді й тепер кажуть: „Стояла хороша го¬ 

дина”. „Так то, бачу, недовга літ наших година”. ЗОЮР. 
Слово о п. І. 1187 р.: Поминувше пр-ьвую годину 37. 
Слово о п. І. 1187 р.: Невеселая година вгетала. 
Слово о п. І. 1187 р.: На ниче ся годинин обратиша 27. 
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Лекс. 1627. 420: Каеім — година або час княжачій. 

Приходит година. Катих. 1645 р. 60. 
Лекс, 1627. 303: Час — година, 24 дневная часть. Ча- 

сед — годйнка. 
„Б’е дванадцята година”, „настала 12 година” — на¬ 

стає вирішальна година. 
Г о д й н и, — їх числення в Новому Заповіті на 6 го¬ 

дин назад супроти нашого. Цебто, до годин гебрейських 
треба додати 6, щоб була година наша. 

Г оди и и в лемків — це стінний годинник. 
Годйнник - пружиповий механізм для міряння часу. 

Рос. часи; и. яе^агек, з нім. 2еі£ег — той або те, що по¬ 
казує когось — щось. Укр. місц. дзиґарок, з п. ге^агек. 

Годити в укр. мові має кілька різних значень, як і 
по всіх слов. мовах: годити — лагодити, погодити — ми¬ 
рити, годувати — арх. кормити, годитися — згоджувати¬ 
ся і т. ін. Ст. сл. годити -— догоджати, годитися — бути 
задоволеним, нагодитися і ін. Послання 1390 р.: Миряни¬ 

ну Попу не годитея стричи вт> черньци (Срезн. І. 536). 
Інд. евр. корінь * §ЬайЬ — об’єднувати, зв’язувати, бути 
зв’язаним (Трубачев 145). 

Лекс. 1627. 320: Подобйгься — годйгься, пристоит. 
Годувати — кормити, харчувати. Ст. сл. кр'ьмити, пи¬ 

тати. 
Лекс. 1627. 271: Упитаніє — угодованьє. 
Гоїти -— зціляти, заживляти; звідси гоїння. Гойний 

—* щедрий, багатий. Пор. болг. гою — виховую, відгодо¬ 
вую, чес. Ьо]*пу — щедрий, багатий, п. §оіс — заживляти. 
Преобр. 138 відносить до жити. 

Гой! — вигук; пор. гойкання — крики, гойкати — 

кричати. 
Гойда! вигук при гойданні; пор. гойдати, -ся, гой¬ 

дання, гойдалка. 
Гойдалка, гойданка (шнур між стовпами) для гой¬ 

дання. На Полтавщині часте гойда висока жін¬ 
ка, здорова росла жінка, неохайна, непосида. 

Гойний — щедрий, розкішний; п. Ьо]*пу, з ч. Ьо]*пу. 

Лекс. 1627 р. 43: „Гобзован — гойний” 
Лекс. 1596. 335: Щедрота — гойность. Щедробливьій 

— гойний. 
Лекс. 1627 р. 357: „Гбйньїй — достатній, оквйтьій”. 

,,Добродкств гойне заживаючи”. — Лекс. 1627 р. 

Голгофа, ст. сл. Голгоеа, з гр. Оа1§оІЬа, а те з ара¬ 
мейського £и1§а11;а (пор. д. євр. §иГ§о1еі — череп) — че¬ 
реп, трупна голова. Назва того пагорба під Єрусалимом, 
на якому римляни розпинали засудженців. — В З.У. ця 
назва Голгота. Лат. назва Саіуагіа. Ст. сл. лобноє мкето, 
або череповище, а також кранієво мкето, з гр. кгапіоп 
— череп. 

(Усі ці видозміни перекладу арам. £иІ£а1іа засвідчен¬ 
ні в Новому Заповіті церк.-слов. мовою). 

Голиндуха, арх. — у Лекс. 1627 р.: Голендуха (по¬ 
дано без пояспсішя значення цього слова). 

Голйти — брити, усувати заріст з лиця, чи взагалі 
з тіла, чимсь гострим. Звідси: голяр — той, хто голить; 
голярня. Але бритва — інструмент (з гострим лезом) для 
голення (бриття). 

„Брію броду — голю бороду”. Лекс. 1627 р. 16. Брю 
— голю, брити — голйти, будущеє — оголю”. 16. 

Голінка, ст. слов. г о л є и ь — передиий бік тієї час¬ 

тини ноги, що сягає від коліна по кісточку. 

Лекс. 1627 р. 42: „Глезнб — гблкнь, голкнка”. 

Голіяф, -фа — біблійний велетень филистимлянин, 
якого забив Давид, див. 1 Сам. 17. 1-58. Ст. сл. Голіает, 
з д. євр. переселенець. Переносно: велетень, гігант. 

Голка — гострий стальний дротик з очком для нитки; 
арх. ігла; ст. сл. игьла. 

Г о л к а. „Бути як на голках”, з фр. еіхе зиг без еріпез 
— почуватися дуже зле при якій справі. 

Голобороддя — той стан, що є наслідком оголення 
бороди. 

„Брада оголена — отеюду голобрадство”, Лекс. 1627 
р. 15. 

Голова - верхня частина тіла; ст. сл. глава. Пра- 
слов. * £0Іуа; п. §1о\уа; рос. голова (але в значенні голо¬ 
ви уряду, організації тощо: глава). Литовське й балтій¬ 
ське: §а1уа. 

Слово о п. І. 1187 р.: Снопьг стелють головами. 36. 
Слово о п. І. 1187 р.: Половци главьі своя подкло- 

ниша. 32. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тамо лежат головьі. 
Г олова. „Згубити голову” — впасти в непорозу¬ 

міння, не знати, що робити, бути в стані „безголов’я”. 
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„Розбити на голову” — остаточно перемогти ворога, 

з нім. Аи£з Наирі зсМа^еп. 
„З хворої голови на здорову” — перекладати прови¬ 

ну на невинного. 
„Викинути що з голови” — забути про що, не згаду¬ 

вати більше. 
„Голова ходором ходить” -— паморочиться, тума¬ 

ніє. 
„Прояснилося в голові” — справа стала ясною. 
„Віддати або видати головою” — віддати боржника 

на волю боргодавця. Коли боржник не міг віддати боргу, 
суд віддавав його на все боргодавцю, але той не міг йо¬ 
го тільки вбити. 

„Видати головою” — видати на смерть, видати на 
осуд, розкрити тайну. — Вдавнину був судовий термін: 
„видати головою” за великі переступи, напр. за кражу, 
також за не плату боргів. Заінтересовані могли мучити 
винного, як хотіли, але не вбивати на смерть. Видача го¬ 

ловою існувала в Росії аж до XIX віку. 
Голова*—• д. євр. гоз, в Біблії дуже часто вжива¬ 

ється в значенні „начальник”, див. Вих. 18. 25, Втор. 1. 15, 
1 Хрон. 12. 9 і т. т. А оце голови (гозе) округи Неєм. 

11. 3. Друге значення — розділ чого, напр. книги. 

Головотяпи — обмежені, тупі люди, яких багато серед 
російських правителів. Слово пішло від російського сати¬ 

рика М. Салтикова, який в своїй „Історії одного міста” 
(1869-1870) писав про голоївотяпів: „Вдавнину був один 
народ, що звався головотяпами. А так звалися вони тому, 
що мали звичку „тяпати” головами об усе, що тільки 
стрінуть на дорозі. Мур попадеться — об мур тяпають, 

Богові почнуть молитися — об підлогу тяпають”. 

Голод — почуття терпіння, що спричинене потребою 
їсти. Ст. слон, глад'ь; рос. голод; п. £І6с1; праслов. х £о1сГ 

В переносному значенні голод --- взагалі стан ис- 
заспокійности, спричинений сильним бажанням чого. 

„Голод не тітка”, — голод немилосердний. 

Голопуп, голопупий — з відкритим пупом. 
Лекс. 1627. 198: Птенец — дитя каждого птаха, го- 

лопупя. 
Голопуп переносно означає й бідну обдерту лю¬ 

дину. Пор. прізвище „Голопупенко”. 

Голодранець, -нця — бідар, що ходить „голим” чи 
вбирається в дрантя; голопуп. 

Голос, -су — людський звук; ст. сл. глась; пол. §1оз; 
ПраСЛ. * £ОІ5. 

Слово о. п. І. 1187 р.: Ярославньїшь глась. 37. 
„Голос воіющого на пустині”. 

Голосйти, голошу, голосиш, голосять, голосячи. Го¬ 
лосити — це плакати ревно, ридати: Біта Катря боса лі¬ 
сом, біта та голосить, Шевч. 87. Голосить, неначе по мер¬ 
твому. Ном. В З.У. слово голосити вживають як п. 
£Іозіс зам. оповіщати, повідомляти, проповідувати: При¬ 
бігли вівчарі, голосячи сумну вість, Фр. 3. Б. 62. На Схо¬ 
ді голосит п такого значення ніколи не має. 

Голота — бідняки, нуждарі; від голий, обдертий. В 
польську мову перейшло як Ьоіоіа в значенні суспільне 
„шумовиння”, чернь. 

Лекс. 1627. 448: Рака -- блазеп, голота, гултай, пе- 
цнота, лотр, и проч. 

Голуб, -ба — рід пташки; старослов’ян. голубть (у 
носове), — слово всеслов’янське. Значення від голубйй 
— темно-сірий. В З.У. голубий. Слово широко розрослось 
в укр. мові. 

Голуб — символ чистоти, доброти і краси. 

„Голуб миру” — вістун спокою. Вираз біблійний: 

Голуб приніс Ноєві звістку, що потоп спинився, див. Кн. 
Буття 8. 11. 

Голуба — див. кров. 

Голубник — приміщення для голубів. В Україні його 
традиційно робили з простої соломи, — виплітали в фор¬ 
мі великого конуса. 

Лекс. 1627. 461: Голубинец, голубник. 

Гольф, гольфа — гра в галку, дуже поширена в Ан¬ 
глії та в США: загнати галку (кулю з твердої маси, роз¬ 
міром невеличкого яблучка) палицею в ямку найменшим 
числом ударів. Англ. £о1£, з дамського ко1£ — ціпок. 

Гомеопатія — спосіб лікування малими дозами тих 
ліків, які в великих дозах викликають в тілі здорової лю¬ 
дини явища, подібні до явища даної недуги. Девіз гомео¬ 
патів: „Подібне лікується подібним!” Гомеопат — 
лікар, що лікує гомеопатією. Гомеопатичний. Від гр. Го¬ 
тов — подібний + раїїюз — недуга. 
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Гомерйчний сміх — сміх иевдерж'ний, сильний. Наз¬ 
ва пішла від страшного сміху богів, як його описав 
грецький поет Гомер (VIII ст. до Хр.) в своїх поемах „Ілі- 
ада” та Одисея”. — Напр., Репин зобразив гомеричний 
сміх запорожців картиною „Запорожці пишуть лист до 
султана”. 

Гомін, -мону (звуконасл.) — говір, гамір. 
В народ, пісні: „Гомін, гомін по діброві”. Звідси від¬ 

гомін — луна, гр. есЬо. 
Лекс. 1596. 175: Молва — гомон, гук от мови люд- 

скои, окрок. Молвлю — гомоню, гучу. 

Лекс. 1596. Зо: Безмолвствую -- в латишу живу без 
гомону. Звідси — гомоніти. 

Лекс. 1627. 156: Не гучй ані гомони. 
Гомора, д. є. АтогаЬ, гр. Сотогга, ст. сл. Гоморрь. 
В зах. евр. мовах СошоггаЬ, — назва міста, як напи¬ 

сано в Біблії, було на дуже урожайній рівнині близько 
Мертвого моря. Його жителі жили в великому багатстві, 
і з розкоші попали в таку роспусту, що Бог знищив їх 
разом з містом. Бог одночасно знищив — з тієї ж причи¬ 
ни і сусіднє місто Содому з його жителями. І Іе допус¬ 

тив він до загибелі там тільки праведного Лота і його 
дружини. Але дружина згодом за кару була перемінена 
в стовп соли, бо вона не послухала Божого наказу, і з цї- 
кавости обернулася, щоб подивитися па загибіль Содоми 
й Гомори. 

Гомоусія — одноістотність; що являє собою одно- 
родну істоту (субстанцію). З гр. Ьогпоз — один і той са¬ 
мий, однородній + изіа — істота, субстанція, сутність. 

Лекс. 1627. 441: Омоусія — єдино существо, твій ре¬ 

нті, которьш сут одпои йстпости. 
Гомункулюс, -са — людська істотка, яку можна зро¬ 

бити штучно, хімічно; так думали середньовічні алхіміки. 

Середи, лат. Иотипсиїиз — маленька людина. 
Гонведи — війська й повстанці в Угорщині. З угор. 

Иопуєсі — захисник батьківщини. 
Гондола — одновесловий довгий венеціянський чо¬ 

вен. З італ. допбоїа. Г ондольєр, -ра — гребець на 
гондолі, іт. Ьопбоїіеге, від Ьопбоїаг — ледарювати. 

Гони, -ів — погоня, перегони; також обгороджений 
майдан, де відбуваються перегони вершників. 

Лекс. 1627. 233: Стадіон — стан, гбнвьі. 

Гони — колись означало ту ділянку поля, що була 
виорана. Згодом — це була традиційно збережена (аж 
до 1-ої світової війни — 1914 р.) народня міра довжини 
•— 60 сажнів (найменший гін), 80 сажнів (середній), 120 
сажнів (найбільший). 

Гонйтва, див. гони. 
Лекс. 1627. 326: Урьістаніє конскоє — гонйтва. 
Лекс. 1627. 233: Пляц до заводу або до гонйтвьі. 
Лекс. 1627. 161: Подвиг — битва, гонйтва. 
Гонор, -ру — перебільшене відчуття власної гідности, 

пиха. З лат. Ьопог — честь; п. Ьопог — честь. Гонорйс- 

тий, гоноровий. У римлян був і божок, що звався Гонор 
(честь, слава). 

Гонорар, -ру — нагорода за мистецьку чи літератур¬ 
ну працю, за договором. З лат. Ьопогагіит — почесний 
дарунок. 

Гонга і гонта — драниці для покриття даху. З п. 
£опіа — драниці. 

Лекс. 1627 р. 59: „Дщица — таблйца, дощка, дощеч¬ 
ка, гонт”. 

Гончар, -ра (і гаичар) - ст. сл. гьрньчар'ь — той, хто 
робить горщики з глини. Пор. ст. сл. гьрньць — горщок, 
укр. місц. горнець. 

Лекс. 1596, 276: Скуделник — гончар. 
Лекс. 1596. 29: Скуделник — гончар. 
Гоп! •— вигук при стрибанні, також у танку. Звідси 

гопати, гопак, гопкати, гопки, гопля і ін. З прамови. 
Гопліт, -та — важко озброєний піхотинець у д. Гре¬ 

ції. З гр. ЬорШез. 

Гора — природне велике звищення поверхні землі; 
ст. сл. гора; рос. гора; п. §ога; болг. і серб, планина; пор. 

укр. полонина. 
Гора. — Взяти гору над ким чи чим — перемог¬ 

ти кого чи що. З поль. §ог§ пасі. . . 

Гора. — „Віра горами двигає” — див. Віра. 
„Гора мишу породила”, — кажуть так, коли по ве¬ 

ликих приготуваннях приходять марні наслідки. Автором 
цього виразу є гр. байкар Езоп (V вік до Хр.). 

Горі — укр. архаїчне (пор. ст. сл. горЬ) — озна¬ 
чає: вгору, вверх, догори; гуцульське: д горі. 

Лекс. 1627. 318: От долу вгору. 
Гора див. Магомет. 
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Горе — лихо, біда, недоля, нещастя, нужда — все 
це уосіблення злого в народніх віруваннях. Вдавнину це 
були уосіблення божків. Ст. сл. горе! — ой, біда! 

Гаразд — добро, щастя; гаразди — достатки; гаразд 
(присл.) —• добре, ну й добре. Вдавнину був і прикмет¬ 
ник гаразди — здібний. Напр. „Ми хьітру, пи гаразду су- 
да Божіа не минути”. Слово о п. І. 37. 

Горбатий, ст. сл. грнбат'ь — вигнутий так, що стає 
горб — ст. сл. гриби. Г орбатий — людина з горбом, 
що постав через вигнутість її хребта взад; горбань; 
рос. горбатий, горбун; п. ^агЬаіу, §агЬий. 

Лекс. 1596. 28: Слава — скорченая, горбатая. 

„Горбатого й могила не випростує” — поганої 
натури ніщо не змінить. 

Горгона (міфол.), гр. Сог§оп, — у д. греків страшна 
жінка, така потворна, що від самого її погляду люди ка¬ 
м’яніли. * 

Гордйня, арх. — гордість, пиха; ст. сл. гридини, грп- 
дость. Звідси: гордий, гордовитий; гордувати; рос. гор¬ 
дий; п. Ііагйу (з чеського). 

Лекс. 1627 р. 45: „Гординя —* пиха, помпа, бута, ви¬ 
сокая мисль, остатнєє — злий помьісл”. 

Гордій — ч. ім’я, ст. сл. Гордий. 

Гордіїв вузол — дуже заплутана справа, яку трудно 
розв’язати. Старогрецька легенда передає, що фригій¬ 
ський цар в Азії Гордій І заснував місто Горл іон, і в його 
храм Зсвеса подарував свою колісницю. До ліпшій цієї 

колісниці Гордій прив’язав ярмо таким заплутаним вуз¬ 
лом, що ніхто не міг його розв’язати. Оракул передрік, 
що хто розв’яже цього Гордієвого вузла, той заволодіє 
всією Азією. Цар Олексапдср Македонський, десь р. 333- 
го до Христа, під час свого походу на Персію, взяв місто 
Гордіои, а Гордієвого вузла просто розрубав мечем. Це 
стало крилатим виразом: „Розрубати Гордієвого вузла” 

—- це вирішити тяжку справу простим способом. 

Горельєф, -фа, — скульптурне зображення, що бага¬ 

то виступає назверх поверхні. З фр. Иаи1ге1іе£: ЬаіД — 

високий + геїіеі — поверхня. 

Горжетка — хутряний, окремо доданий до одежі жінки 
комірець. З фр. £ог§еие, від §ог§е — горло. 

Горизонт, -нту, — та лінія перед нами, де земля ніби 
„сходиться з небом”, небосхил, обрій, небозвід, край¬ 
небо, виднокруг, видноколо, виноколо. З гр. Ьогісіго — 
розмежовую (тут землю від неба). 

Г оризойталь, -лі — пряма лінія, рівнобіжна з го¬ 
ризонтом. Горизонтальний — паралельний (прос- 
тобіглий) до поверхні землі. 

Горила, -ли — найбільша мавпа; від датинськ. §о- 
гіііа; в З.У. часом ґорйль — з п. §огу1. (Назву виво¬ 
дять з африканського слова). 

Горйхвіст — назва пташки. У птаха хвіст дуже яркий, 
робив враження горючого. Лат. назва: Іизсіоіа рЬаепі- 
сигиз. 

Горйцвіт — рід рослини; лат. асіопіз уегпаїіз. 
Горі, арх. — вверх. 
Слово о п. І. 1187 р.: Горк подн облакьі вкяти. 38. 
Горілка — від горіти, „бо аж горить у середині”. 

У семінаристів оковита з лат. а^\xа уііае — вода життя. 

Серед Духовенства ще горілку звуть „православною”. 

Свидн.: „Держала в руках чарку з „православною”. 72. 
В Галичині: горівка, чес. уосіка; рос. водка; пол. у/бсі- 

ка, арх. £огга1ка. 
Лекс. 1627. 463: Тефае — водка паленая, або кропля, 

капля або малая. 
Горішній, долішній при географічних назвах відоме 

вже в Біблії. Напр. 2 Хрон. 8. 5: „І побудував він Бет — 
Хором Горішній та Бет — Хорон Долішній”. 

Горлйвий, арх. — - ревний, запопадливий; ст. слов. 
рьвьпосгьп'ь; чес. Ьогііуу; пол. £ог1і\уу. В укр. м. гор¬ 
лйвий походить з поль. 

Лекс. 1627. 208: „Горливая милость албо горливость 
в милости”. 

Горлйвість, див. горливий. 
Лекс. 1627. 207: Рвеніє — горлйвость в милости. 
Горло, ст. сл. гртьло — гортань, горлянка (арх. глот¬ 

ка); рос. горло; п. §агс11о. 
Лекс. 1596: Гортань — горло. 

Судієве ведлугь права на горлк карают. Катих. 1645 р. 

996. 
Горло. — „Промочити горло” — напитися. 
Горло. — „Кістка застрягла в горлі”. Часто пере¬ 

носно: „Слово застрягло в горлі”. 
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Встаровину вірили ніби істота життя людини хова¬ 
ється в горлі, ніби від горла залежить чи живе людина, 

чи вмирає. У простого народу подібна віра живе ще й те¬ 
пер (пор. підрізування горла при самогубствах). Із цьо¬ 
го розуміння й постало наше ,,горло” — життя, ,,пока¬ 
рати горлом”, — засудити на смерть, таке часте в ХУІ-ХУІІ 
віках. Ось трохи прикладів із Полтавських судових актів 
1667-1669 років. За тоє проступство горло тратять 160. 
Злоді'зй горлом м’Ьєт бити карай по квестии 174. Стали 
слезне Хвеска просит, аби єго на худобі (маєтку), а не 
па горлі} карало 167. Горлом обох даровано 160. Горлом 
даровали, давьшьі оним києвоє наказапиє 92. 

Горлоріз давніше він різав горло призначеній па 
виріз худобі. Пізніше це — шибеник, дурисвіт, зайди¬ 
голова, розбишака, харциз, бандіт. 

Гормони — активні речовини, що виробляються й пе¬ 
реходять у кров залозами, і регулюють дії тваринного ор¬ 

ганізму. Від гр. Ьогшоп — рушійний, від Ьогшао — побу- 

джую, рухаю. 

Горнець — ст. сл. гьрньць (звідси горня) — дзбан, 

глек. Пор. грьньчарь — гончар (місц. ганчар). 
Лекс. 1627. 222: Глиняний збан или горнец. Скудель- 

ник — гончар. 

Горниця горішня кімната. Синонімічно: світлиця: 
кімната повна світла. 

Лекс. 1627 р. 45: „Горница — на горі} на будованю 
дом”. 

Горниця — від ст. сл. горьница, а це від стар. 
сл. горьнь - „горній”, високо положений, бо спочатку 
це була тільки кімната, зверху положена, а пізніше стала 
визначати икубудь кімнату (панр. в мові російській, та¬ 
кож і в мові східньоукраїпській). Словник П. Берипди 
1627 р. подає ще правдиве старе значення: „Горница — 
на горі> па будоваиью домь”. Старе значення позостається 
в українській мові ще й тепер —- цс надбудована зверху 
кімната, гірниця. 

Горній Престол див. Престол. 

Горніст, -ста, нім. Ногпізі: — військовий, який подає 
сигнали на горні. Горн, -на —мідяний духовий інстру¬ 

мент, з нім. Нога — ріг. 

Горностай — звірок з породи норки. Лат. назва шиз 
Агтепіиз. Його хутром (воно біле взимі, а хвіст чорний) 
обрамовували свої шати високі достойники, а зокрема 
судді. — У фольклорі назву „горностай” іноді пов’язу¬ 
ють (помилково) з якоюсь пташкою. 

Слово о п. І. 1187 р.: А Игорь князь лоскочи горно¬ 
стаєм^ к'ь тростию 40. 

Горобець, -бця, ст. сл. врабии, врабьць. Слово все¬ 
слов’янське: рс. воробей, бл. врабец, срб. врабац, п. \уго- 
Ьеі. В Сх. У. змінено на горобець; в З.У. воробій, во- 
робсць. Виводять корінь *верб- ІЗ зверб-, пор. ЛИТ. 2УІГ- 

Ьііз, тому вважається словом звуконаслідувальним. 
Лекс. 1627 р. 25: „Вробій — поробец”. 
Лекс. 1627. 198: Птак, воробец. Птичка, ворооблик, 

ворббчик. 
Город, архаїзм, ст. сл. гради — місто. Прасл. * §огб 

Пор. „городові козаки”; „Город князя Льва” (Львів), 
„славний город Київ”; „городище” (археолог.). Назви 
місцевостей: Городок, Новгородом Новгород. 

Слово о п. І. 1187 р.: Страньї ради, гради весели 46. 

Слово о п. І. 1187 р.: Князь градьі рядяше 36. 

Слово о п. І. 1187 р.: Гради подьілиша 32. 

Город — старе українське слово, широко в нас роз¬ 

галужене. Город — це огороджене жердками місце (жерд¬ 
ка є того ж кореня, що й город), забезпечене горожею 
від наскоку ворога. В городі все було безпечніше жити, 
тому городи ввесь час зростали на населенні. В наддні¬ 
прянській літературній мові „город” тепер зникає, запа¬ 
новує „місто”; навпаки в мові наддністрянській „город” 
ще зовсім живе. Але донедавна слова „город” вільно вжи¬ 
вали й письменники придніпрянські. Т. Шевченко: У Виль¬ 
ці, городі преславнім 311. Б. Грінченко, „Під тихими вер¬ 
бами”: Пізнього снідання була вже в городі 231. Поблу¬ 
кавши по городу без служби 58. Рильський: „Гомін” 1929 
р.: Старовинний город 14, але: збираючися в місто 26. 
Українські Думи (корпус видання 1920 р.) зовсім не зна¬ 
ють слова „місто”, скрізь тільки город: До города Коз¬ 
лова 81. До города Черкаса 101. В чужі далекі города 111. 
Під город Тягиню 101. Ей городе, городе Сороко 142 
і т. п. -— Всього 72 рази. Від давнини позосталося й Цар- 
город. Літературна мова Східньої України слова „город” 
тепер зовсім не вживає, заступивши його „містом”. Вже 
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в Словнику П. Беринди 1627 р. читаємо: „Градь — мксто 
31. Газа — м'Ьсто в Палестині” 27. 

Город, ст. сл. оградг — вигороджене коло хати місце 
садити городину, вигороджене, щоб скотина не потопта¬ 
ла. Вдавнину „город” визначало „сад” або „огород”, і 
таке значення позосталося в нас ще й сьогодні, але не 
однаково в різних говорах. 

У східноукраїнських говорах „город” — це не сад, 
а місце для ярини, городини. Сидить, як качан в городі, 
Номис. Навпаки, в говорах західньоукраїнських розрізня¬ 

ється г о р 6 д — це сад (як польське о§госІ) і огород 
— місце для ярини. Ось приклади. Й. Рудович, Біблійна 
історія 1917 р.: Рай був красний город 2, На Оливній горі 
був город 84. Читанка Ол. Барвінського І: Почалися лови 
в городах і серед піль 129. Глибокий став в городі 157. 
А. Чайківський, „Малолітній”: Втікла аж до огорода, де 
скрилася між коноплі 92; „Олюпька”: Мусів через свій 
город зробити вулицю 5. 

Давнина звичайно знала слово „сад”, але й „огород” 
також визначало „сад”, як і сьогодні в Галичині. Ланреи- 
тіїв Літопис 6657(1149) р.: Села пожгоша и огороди вск 
гірис'Ькоша. Опис Брацлавського замку 1545 р.: Там са¬ 
ди и огороди 26. В Житомир. Євангелії 1571 р. ц. сл. 
слово „вертограде” все перекладається через „огород, 
огородок”. Відомий український проповідник Антоній Рад- 
виловський свій твір 1671 р. назвав: „Огородок Марії Бо¬ 

городиці", цебто Сад Марії. 

Слово „сад, садок”, хоч і рідко, але добре відоме в 
Галичині. Напр. В. Щурат, „Пісня про Роланда”: Король 
побрався відси до саду 16. А. Чайківський, „Олюнька”: 

Стайня й стодола прилягали до огорода з садком 18. 

Городити, ст. сл. градити — ставити горожу, робити 
город (місто) чи город, чи загороду. 

Слово о п. І. 1187 р.: Загородите (треба: загородите) 

полю ворожа 33. 
Слово о п. Іг. 1187 р.: Кликом поля перегородиша, а 

храбріи Русици преградиша щитьі. 

Городйще, ст. сл. градище — так зветься давній „град” 
чи „город”, укріплене поселення, сторожове поселення, 
фортеця. Городища відомі по всіх слов’янських землях. 

Городок, -дка — місто Львівської области. В Літописі 
згадується вперше під 1213-им роком. Вдавнину це був 
центр торгівлі сіллю між Заходом і Сходом, і звався 
„Соляний городок”. З ходом часу місто втратило своє зна¬ 
чення, і слово соляний утратилось, — позосталося Горо¬ 
док. 

Г о р 6 ж а, ст. сл. сл. ограда — все те, що обгороджує 
дане місце: пліт, паркан, штахети, дріт і т.п. А колись ще 
був частокіл, яким обгороджували городища. 

Лекс. 1627. 157: Плот, горожа. 
Горожанин, горожанка, ст. сл. гражданинг, граждан¬ 

ка, — міщанин, міщанка, житель, жителька міста (города, 
ст. сл. градь). Словом горожанин пізніше почали назива¬ 
ти громадянина держави, і так є досі в З.У. 

Лекс. 1627 р. 47: „Гражданйн — мещанин, граждан¬ 
ка —- мівщка”. 

Горорізьба — опукла різьба на поверхні, горельєф. 
Гороскоп, -пу — передбачення, таблиця розміщення 

світил у час народження кого, і астрологи по цій таблиці 
ворожили майбутність цієї людини, чи події. Поход, з гр. 
Ьога — час, пора -|- зкорео *—- дивлюся, бачу. 

Горпйна — народне жіноче ім’я, див. Аграфена. 
Горсть, ст. укр. — жменя, пригорща; ст. сл. грьсть, 

пр'Ьгр'ьшта, пригрт>шта; чес. ЬгзГ, пол. §агзс; рос. горсть. 
Горстка, — від ст. укр. горсть (пор. ст. сл. гр'ьсть) — 

зв’язаний жмут стебел (конопель, льону) — разом 4-5 

жмень. — Грін. Слов. укр. м. 
Пол. £агзІка також уживається (в переносному зна¬ 

ченні) для означення невеличкого гурту людей. 

Лекс. 1627. 460: Горсть, горстка. 
Горщок, горщик (прикм. горщковий), ст. укр. гор- 

шек; бл. грьненце; ч.Ьгпес, Ьгпек; п. §агпек, §агс2ек; ст. 

сл. гр^ьньць (пор. гр^ньчарь — гончар). 
В укр, фольклорі це слово дуже поширене; напр. „Не 

Святі ж горшки ліплять” — значить: не треба боятися 
братися за трудну роботу. 

Госпиталь, -ля, фр. Ьбріїаі — лікарня, арх. лічнйця. 
Господар, ст. сл. господарь, з сер. перс. £озрапс1аг 

— хазяїн і володар, давній титул володаря Молдавії й 
Валахії, власник дому і т. ін. Слово всеслов’янське. 

Лекс. 1627. 423: Киріак — господскій, господарец. 
Лекс. 1627. 237: Господар, рядца, урядник. 
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Г осподар — хазяїн. Лексикон 1627 р. 265 пов’я¬ 
зує це слово з приймати гостей: „Господар — прий- 
мугачій гост'Ь”. 

Г осподар може губити своє початкове г. Напис 
па горі до 1151-го року: Хвали Бога и своєго осподаря, 
великого кня(зя). 

Господарство — майно господаря. Це слово — все¬ 
слов’янське. 

Лекс. 1627. 227: Господарство, споряж^ньє господар- 
скоє. 

Господарський — стосовний до господарства. 
Лекс. 1627. 236: Шафорство, уряд господарчій. 

Господь, ст. сл. Господь, склад: гос-подь, друга час¬ 

тина — це, мабуть, інд. евр. * роі-, * росі-, як і в гр. сіез- 

росіго. Пор. гр. сіезроіез, сан. іазраіі. „Гос” — це госпо¬ 

дар, а ,,-подь” — міцний. Історію етимології цього слова 
дає Трубачев 182-184. — В основному треба сказати, що 
етимологія цього слова неясна. 

Власну назву Бога, Єгова, греки передали зовсім не¬ 
відповідно через Кугіоз, цебто тією назвою, яка в них 
існувала для зазначення Творця світу ще до Християн¬ 
ства. Спочатку в греків слово Кугіоз визначало тільки 
Бога, але пізніше, з часу Калігули та Нероиа так стали 
звати й римських вельмож. 

За греками так само й ми неправильно передали в 
старослов’янській мові гебрейське Єгова, грецьке Кіріос 
через Господь, що визначало взагалі вельможу, господин. 
Як у пас поплутались Господь і господин, так у поляків 
змішалися Пан і пай. Ст. поль. ^озросігіп. 

Г о с п о д ь див. Єгова. 

Лекс. 1596. 10: Господь — Пан. Господствую — па¬ 

ную. Господство — панство. 
Гостйнець — широка дорога, VІа риЬІіса; слово г о с- 

тиньць відоме з найдавнішого часу; так в „Руській 
Правді” Володимира Мономаха читаємо: Погуб ять 
сл'Ьд'ь на гостинци на велиц'Ь, а села не бу¬ 
дете. Походить це слово від слова г о с т ь, гість, 

що вдавнину визначало чужинця (Ьозііз) або купця; 
таким чином гостинець — це шлях для купців (пор. 
гостйниця — дім, де спиняються гості-купці). Від ук¬ 
раїнців слово гостинець перейшло до поляків. В З.У. 
це слово вживається постійно, а на Сході вже забуте, 

тут частіш кажуть шосе, соше, сбша, або битий шлях, 
а гостйнець —- це тільки дарунок, подарок. 

Грамота Казимира 1349 р.: По путь по Подгаєцьскьій, 
а по гостиньць по Колбаевьскьш. Грамота 1441 р.: А по 
гостинець по Вишеньскьій. 

Слово „гостинець” у своїм старім значенні широко 
відоме в Наддністрянщині, і зовсім забуте в Придніпрян- 
щині. „Гость — гість” позостало в нас уже з новим зна¬ 
ченням. А новий чужий „готель” зовсім випер нашу рід¬ 
ну стародавню „гостиницю”. 

Гостйнниця — це дім, де спинялися гості, цебто по- 

дорожіні, купці. Вже в греків було багато гостинниць, 

побудованих поблизу великих міст або славних храмів, 
а в Римі були гостинниці й при великих дорогах. Гості 
спинялися в гостиніницях зовсім вільно, — їх тут однако¬ 

во приймали, чи був то багатий чи бідний, родовитий чи 
простий. В середні віки гостинниці ширяться й по всій 
Европі. В Києві вже з XI в. при Печерському манастирі є 
гостинниця для подорожніх, а в Москві для гостей існу¬ 
вали особливі „гостинні двори”. — В Сх. Укр. господа. 

Слово „гостинниця” відоме в слов’янських пам’ятках 
із XI віку, напр. у Супральськім рукописі. В Словнику 
П. Бсрішди 1627 р. „гостинниця” перекладемо на наші ук¬ 
раїнські обставини: „корчма” (але „корчма” тоді ще не 
мала сучасного значення). 

Лекс. 1627 р. 47: „Гостинниця — дом гостинньїй”. 
Г остйнник — господар гостинниці. 
Лекс. 1627 р. 35: „Воспріятелище — гостйнниця, 

корчма. Воспріятник — гостйнник, корчмар”. 
Г ост йти. Лекс. 1627. 264: Угощаю — частую, гос¬ 

тя честую. 
Лекс. 1627. 235: Странен — гость, приходень, чужо- 

земец, вандровньїй, чужій. 

Лекс. 1627. 89: „Гость — чужоземец, приходень, 
иноплеменник”. 

Гострий, ст. сл. острг, острьіи; старе укр. острий. 
Слово о п. І. 1187 р.: Позвони своими острьіми ме- 

чи. 33. 
Гострйти, ст. сл. острити — робити що гострим. 
Слово о п. І. 1187 р.: Поостри сердца своєго мужес- 

твом. 
Слово о п. І. 1187 р.: Сабли у них изтюстрени. 
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Гострість, ст. сл. острость — гострота. 
Лекс. 1627. 276: Ухищреніє — довткп, розум, суптел- 

ность, острость. 

Государ, відоме з XIV ст. як хазяїн, а також як титул 
великого князя, царя, входить у тит. Архиєпископа й Пат- 
ріярха Московського, було в титулі Новгорода: Великий 
Государ. Походить від ст. сл. госиодарь. 

Готика — готичний стиль, озиачається стрільчастими 
арками та склепіннями. В XII ст. цей стиль розвинувся 
в півп. зах. Франції, а потім розвинувся по всій Европї. 

Назва від назви народу „готи”: як у готів, належний 
готам. Готичний — як у готиці. 

Готовий, ст. сл. готовь. ГІор. „Вудь готов!” 
Слово о п. І. 1187 р.: А мои готови, ос’Ьдлани. 

Готовити, ст. сл. готовити, готовати. 

Лекс. 1627. 454: Скева — наготований. 

Готування, ст. сл. готованіе. * 

Лекс. 1627. 423: Готовлеиіє. 

ГПУ (російська вимова: ГПУ) — Головиое Политич- 

скоє Управление: поліційні політичні органи державної 
безпеки. Створена Леніним 20 грудня 1917 р. Че-ка (Чрез- 
звичай-ная коммиссия) 6 лютого 1922 р. була переймено¬ 
вана на ГПУ — НКВД (Главное Политическое Управле¬ 
ние Народного Коммиссариата Внутренньїх Дел). Колиш¬ 
нє ГПУ а, пізніше, почавши з 1954 р., почали називати 
„КГБ” (Комитет Государственной Безопастности). 

„Гра свічок не варта”. З фр. 1е ]еи п’еп уаиі 1а сЬап- 
сіеііе” — - коли дана справа не варта заходів. 

Грабар, -ря —- землекоп, грабарювати, грабарський, 

з нім. §гаЬеп — копати. 
Грабити, сил (но забирати майно; ст. сл. грабити. 
Грабувати, грабіж, грабіжник, грабування і багато ін¬ 

ших, ст. сл. грабити, грабіжник, — давнє запозичення з 
пм. гаиЬеп - грабувати. В З.У. всі ці слова, як і в мові 
польській, без початкового г, як і в німецькій: рабівник, 
рабівництво, рабунок, рабувати, пор. польські гаЬолуас, 

гаЬипек і т. ін. 
Гравер, -вера, фр. §гауеиг, — майстер, який вирізує 

зображення на дереві, металі, камені й ін. Гравірува¬ 

ти — вирізувати на чому, фр. §гауег, гравюра, фр. 

§гауиге — вирізане гравером зображення. 

Гравітація — всесвітнє тяжіння, від лат. §гауіі:аз — 
вага. 

Град, арх., нове город, ст. сл. градів. 
Слово о п. І. 1187 р.: В градк ТьмуторокашЬ. 
Слово о п. І. 1187 р.: Града Чрьнигова. 

Градація — поступовість, поступовий перехід усе далі 
й далі. Від лат. ^гасіаііо — поступове підвищення. 

Градус, з лат. £га<іиз —- крок, ступінь. Одиниця ви¬ 
міру кутів та температури. — Надворі 10 градусів морозу. 
Спека на 70 градусів. В З.У. частіше кажуть не градус, а 
стспспь. (Цс архаїзм). Див. ступінь. 

Грам, грама — основна одиниця ваги, з гр. дгатта 
— дрібна міра ваги, фр. £гатте — грам. 

Граматика — наука про мову, з гр. §гаттаШсе; скла¬ 
дається з трьох частин: 1. фонетика — наука про звуки 
мови, 2. морфологія — наука про форми (зміни слів), 
3. синтаксис — наука про сполучення слів у речення. 

Лекс. 1627. 224: Єст в грамматіцк слот. 

Грамота — урядовий писаний акт (лист), напр. кня¬ 
жий, митрополичий. З гр. дгаттаіа — читання, лист. Гра¬ 

моту знати — вміти читати, з гр. §гатша — буква. В З.У. 
грамота. 

Лекс. 1627. 169: Посланіє сиркч грамота. 
Грамота. „Запропала грамота” — титул оповідан¬ 

ня Гоголя став крилатим виразом для всього пропало- 
го. Оповідання вміщене в збірнику 1831 р. „Вечорі на 
хуторі коло Диканьки”. 

Грамотій, -тія, — писар, або вмілий в читанні і в 
письмі; стародавнє грамотей. З гр. §гатта1еиз — писар. 

Граната — артилерійський снаряд, від лат. £гапит 
-—зерно, лат. £гапаШз — зернистий, нім. Сгапаіе. 

Гранд, -да —- дворянин, шляхтич в Іспанії; єргапсіе — 
великий, вельможа, знатний. 

Грандіозний — величезний, потужній, величний. З 
лат. £гапсІІ5 — великий, фр. ^гапсііозе — величезний. 

Границя, з нім. Огепге — межа, кордон. 
Граніт, -ту — кристалічна гірська порода, цінний бу¬ 

дівельний матеріял. З лат. £гапит — зерно. 
Грання — від грати, ст. сл. играти. 

Лекс. 1627. 422: Цимбал для гранья. 

Грань — межа; границя. Саме на грані росте дуб. Гр. 
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Грань — один з плоских боків багатогранника. Гр. 
Ст. сл. грань. 

Грань — жар. З.У.: Максим стояв, мов на грани, Фр. 
3. Б. 2.8. На Сході цього слова не вжив., тут — вугілля, 
жар, присок: Стоїть, як на вугіллях. Прик. 

Грати — ст. сл. играти; пор. укр. ігрища. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тогда врани не граахуть 43. 
Слово о п. І. 1187 р.: Часто врани граяхуть. 
„Граю у свистклку” Лекс. 1627. 216. 
„Грати на першій скрипці’5 — образно означає: гра¬ 

ти головну ролю в чому. 
Гратифікувати з лат. ^гаШасеге — уприємнювати. 
„Тим гратифікуючи”, Лекс. 1627 р. Пер. 
Граф, графа - - спадковий дворянський титул. З цім. 

Ога£; відповідник фр. сошіе; звідси англ. соипі; п. Ьга- 
Ьіа. В Росії графський титул був уведений царем Пет¬ 
ром І. 

Сг а! — це спочатку був (у державі франків) титул 
королівського судді, а згодом він став високим дворян¬ 
ським титулом. 

Графа —• пряма лінія, стовпчик у конторських книгах, 
розділ. З гр. §гарЬе -— писання, записування. Г р а ф й - 
т и — лініювати. 

Графіка —■ мистецтво рисування й креслення, мистец¬ 
тво зображення предмета лініями і штрихами. Від гр. 
дгарЬіке — написане, 20§гар1ііа — живопись (малярство). 

Графічний — представлений графікою. 
Графіт, -ту, — мінерал, з якого роблять олівці. 

Від гр. §гарЬо — пишу; нім. ОгарЬіі 
Графологія - наука про характер письма. Від гр. 

£гарйо — пишу і 1о£оз — вчення. 
Графоманія —- хвороблива пристрасть до безплідно¬ 

го, марного писання. З гр. £гарЬо — пишу + тапіа — 
пристрасть. Звідси графоман — хворий на графома¬ 
нію. 

Грація — уміння керувати красою своїх поз і рухів. 
З лат. £га1іа — миловидність, принадність. У греків були 
три Харити, у римлян три Грації, дочки Зевса й Гсри. Зва¬ 
лися Харити так: Євфросина (радість), Талія (кольор) і 
Аглая (блиск). Звідси граціозний — елегантний, 
стрункий, іт. дгаїіого. 

Гребінь — горішня грань гори, даху і т.д. гребінь 
хвилі, гребінь на голові птиці. 

Лекс. 1627. 438: На горф на самом гребени. 
Гребінець — зубчате знаряддя (інструмент) до чесан¬ 

ня волосся; дим. слова гребінь; ст. сл. гребень. 
Гребля — загата на річці, щоб спинити чи регулю¬ 

вати воду. В.ід гребти, — нагреблене на загату. П. дгоЬІа; 
р. плотина; нім. йег Башт (звідси п. Іата). 

Грека —■ вульгарний шкільний вираз з п. £гека 
(Ііп^иа £гаеса); звичайно кажемо — грецька мова. Пор. 
латина. 

Греки, Греція. — Самі греки звуть свою землю 
Еллада, ЕИаз, род. ЕПасІоз. В Ст. Зап. Греція звичайно 
зветься Ионія, від імени Явана, Яфетового сина (Бут. 10. 
2, 4, Є з. 27, 13, 19 і ін.), Самі греки звуть себе Еллада 
(Мак. 1. 1, 8. 9, Дії 20. 2). В Римі устійнилася назва 
Греція. В області Еллади, в Еиірі жили Ьгаіі — „шанов¬ 
ні”; з ними близько познайомилися римляни і назвали їх 
£гаесі, а їхню землю Сгаесіа — „шановна”. Ця назва ста¬ 
ла для римлян назвою всієї Греції, і саме вона пошири¬ 
лася по всій Европі. 

Грецький вплив на українську мову був дуже сильний 
і висококорисний. Сусідкою України-Руси була недалека 
Візантія, яка мала по північному березі Чорного (Русько¬ 
го) моря свої колонії. Візантія була найкультурніша дер¬ 
жава в Европі і мала з Україною-Руссю жваві зв’язки. 
Зв’язки ці розпочалися ще задовго до прийняття Украї¬ 
ною Християнства (988 р.) і були зовсім реальні, — з Ві¬ 
зантії запозичено багато предметів культури разом з їх¬ 
німи назвами: терміни будівництва, мореплавства, садів¬ 
ництва, городництва і т. ін. 

Багато русів-українців ходили на військову службу в 
Візантію, подовго там бували й переносили запозичене 
в Україну. Київ стояв на торговому шляху „із Варяг у 
Греки”, — Дніпром ішла жвава торгівля, і купці з Укра¬ 
їни-Руси чи через неї масами невпинно їздили в Візантію, 
і власне ці купці були живими провідниками грецько-ві¬ 
зантійської культури в Україну. 

А вже з 988 р., коли Україна прийняла Християн¬ 
ську Віру з Візантії за Вел. Кн. Володимира, то релігійний 
і церковний вплив тодішньої Візантії широкою річкою 
носився в Україну, — полився сотнями назв та термінів. 
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Нагадаю, що з Греції ми приняли всі свої власні імена. 
'Грецький вплив був уже від найдавнішого часу, і все 

усний, а не книжний, і тому грецькі позички в укр. 
мові часто не відповідають книжній грецькій мові, напр. 
манастир (народне пізніше тапазіегіоп, давне топазіе- 
гіоп), ГІрокіп, Ничипір і т. ін. 

Література. — Про це див. М. Р. Ф а емер: 

Греко-словяяскіе зтюдьі, Спг. 1909. Проф. Іван Огієнко: 
Иноземньїе злементьі вь русскомТ) язнк*Ь, Київ, 1915 рік. 
Л. П. Якубинский: Греческие слова в древнорусском 
язьіке, див. його „История древнерусского язьїка” 1953 р. 

ст. 331-337. 
Гренадер, -дера — солдат для кидання ручних гранат; 

гренадери — добірна частина піхоти. З фр. §гепасііег, 

від £гепасїе — граната. 
Греміти — звучати громом: ст. сл. гр'ьмкти; пор. грім, 

ст. сл. громт»; п. £ггтіес, р. греметь. 
Слово о п. І. 1187 р.: Гремлеши о шеломьі. 
Грива, ст. сл. грива, слово всеслов’янське і індоевр., 

пор. сан. £г^а — шия. Сюди відноситься, може, і грив¬ 
на; н. ^ггуша, р. грива. 

Грйвна — стародавня монета, ст. сл. гривьна — на¬ 
мисто -• * слово всеслов’янське зо значення: нашийник, 
браслет, цінна річ, монета. Стародавня гривна була ,,грив¬ 
на куп” (купьн), срібна іі золота. За Руською Правдою 
гривна куп ділилась на 20 иогат. З 1099 р. в Росії вироб¬ 

лялися срібні монети — 3 чи 21 ^ копійки, — вони звали¬ 
ся грмпешшки. Ці слова Преобр. відносить до „грива”. 
И Українській Держані були 1018 р. банкноти гривни. 

Грйвна — старе укр. слово, гривьна, що вдав¬ 

ший- визначало грошову одіитцю, що її платили як да¬ 

нину або як кару; з укр. мови слово похопила й мова 
польська. Це давнє слово наше тепер лишилося з ста¬ 

рим значенням тільки в З.У., а на Сході кажуть: кара, 

штраф. Див. штраф. 
Гр. в. к. Мстислава 1130 р.: Пол'ьтретия десяте 

гривьн'ь. 
Напис на Хресті 1161 р.: В 100 гривнь. 
Григорій, Григір, народне Грицько,-ка. З гр. £ге- 

§огоз — оживлений, бистрий. Ст. сл. Григорь, Григорій 
— оживлений. Лекс. 1627 р. 389: „чуйньїй, пилньїй, осто- 
рожньїй, або добрт>. остроумень. 

Грйдниця, арх. — авдієнційна заля. Ст. укр. гридница, 
гридня. 

Слово о п. І. 1187 р.: И падеся Кобякь в'ь гридницФ 
Свягьславли. 22. 

Грижа — „подвигання”, гйла; мед. Ьегпіа; зах. укр. 
„пропуклина”, з п. рггерикііпа. 

Грйжа, зах. укр.: Чи то його так міські мури зісса¬ 

ли, чи грижа яка, Фр. З в. 136. На Сході: журба, сум, ту¬ 
га, смуток, жаль, гризота. 

Гризетка, фр. £гізеие — молода французка „легкої 
поведінки”. 

Грйзти — перше знач, було кусати. Пор. „угрьізе- 
ніє змінная” (Алф. п. XVII в. 201) — це укуси зміїні. Так 
само „укризенія совісти” — укуси совісти. 

Грим! — звуконаслідув. грому. Звідси гриміти (на- 
родня вимова: греміти, гріміти), гримати, грімкий, гри¬ 
мотіння й багато ін. Сюди й грім, грому. Ст. сл. грьмкти, 
громг. З прамови. 

Грим, грйму — надавання акторові потрібної для ро¬ 
лі зовнішности, з фр. £гітег — підфарбовувати обличчя. 
Г римуватися — накладати грим. 

Гримаса — навмисне чи невільне викривлення облич¬ 
чя, кривляння, міна. З фр. §гітасе — кривлений. 

Гриміти - - ст. сл. гр'ьм'Ьти, звучати громом. 
Слово о п. І. 1187 р.: Гримлют сабли о шеломьі. 

Грйпа — гостре заразне захворювання, збудником 
якого е вірус. (Див. інфлюенца). З фр. £гірре; р. грип; 
п. £гура. 

Гриф рукоятка, тобто та частина шаблі чи іншої 
холодної зброї, яку обхоплюється рукою. З нім. Огіїї. 

Гриф — пластинка наклеєна на шийку струнного ін¬ 
струмента, напр. на шийку скрипки. З нім. Огііі. 

Гриф, грифа — в античній міфології крилатий лев 
з орлиною головою. Також великий хижий птах, що жи¬ 
виться падлом. З гр. §гурз, звідси лат. §гурЬиз, фр. §гі£- 
£оп. 

Гріб, гробу — могила. Ст. сл. г р о б т — домовина. 
Частий вираз: „Ти мене в гріб заженеш” — своїм постій¬ 
ним надокучанням. 

Лекс. 1627 р., 48: Гроб жилище — яма. 

302 303 



Грізний — суворий, ст. сл. грозьнь; р. грозньїй, п. 

£Г02Пу. 
Слово о п. І. 1187 р.: Двина болотомь течеть гроз- 

ньім'ь полочаномь. 33. 
Грім, грому, ст. сл, гром'ь; р. гром; грімкий, ст. сл. 

гром'ьігь; р. громкий, гт. £готкі. 
Рос. громко, укр. голосно. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ььіти грому великому! 
Гріх — вина, провина; ст. сл. гріхть. 
Родится гріх'ь, а зт^ гріху смерть, Катих. 1645 р. 
Гріш, гроша, мн. гроші, — грошова одиниця. Слово 

запозичене з нім. Стозсіеп чи безпосередньо чи з п. 
§Г052. Староукр. грошь. Основою для нім. було лат. £ГОЗ- 

зиз — великий, товстий. Гріш — це давня польська й ли¬ 

товська монета різної ціни, — з ходом часу гріш тратив 
свою вартість. Напр. 1290 р. гріш золотий рівнявся 280 
рос. копійок, пізніше гріш срібний — 20 рос. копійок, 

а гріш празький — 15 коп. З половини XVIII ст. гр. рів¬ 

няється півкопійці (2 шаги). Слово гріш сильно розрос¬ 
лося в укр. мові: гроші, грошик, грошенята, грошовий, 

безгрішшя й ін. (Є. Чернов 31-33). 
На Правобережжі в ХІХ-ХХ ст. гріш — півкопійки, 

два гроші — одна копійка. 
Грішний — винуватий, той, що допустився гріха. 

Ст. СЛ. ГрІШЬН'Ь, від ГР'ЬХ'Ь. 
Г р і ш н и й. ,,Грішним ділом” — вираз як вставне сло¬ 

во. Напр., грішним ділом, я люблю випити. Визначає: ви¬ 
бачайте, каюся, винуватіш. 

Гроза — буря, ст. сл. гроза. 
Слово о п. І. 1187 р.: Нощь, стонущи єму грозою. 
Слово о п. І. 1187 р.: Грозьі твоя по землями те- 

куть. ЗО. 
Ст. укр. Грозний (суворий). 
Слово о п. І. 1187 р.: Свягьслав'ь грозньїй великий 

Києвскьій. 21. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ту бяше услшгь грозою. 21. 

Ст. укр. грозьба — заборона, погроза. 
Лекс. 1627. 184: Прещеніє — грозба. Прещаю — за¬ 

грожую. 
Громада — окреслена спільнота людей в рамках дано¬ 

го суспільства; напр., сільська громада, церковна грома¬ 

да, студентська громада (організація) і т.д. 

Ст. сл. громада — громада, купа, нагромаджена маса 
чого; юрба людей. 

Лекс. 1627. 230: Состав — згромаджене, громада, 
стус дров, купа. 

Громадити — гребати, зграбувати (напр. громадити 
сіно — зграбувати сіно граблями). 

,,В купу згромадивши”, Лекс. 1627 р. Пер. 
Г р о м а д и т и с я — збиратися, сходитися. Напр., 

люди згромадилися на майдані. 
Гроно — китяха; напр., гроно винограду (ст. слов. 

гроздіз) з п. §гопо, а це з герм. £гбп — зелений. 
Лекс. 1627. 152: „Літоросль — гроно, або ягода вин¬ 

ная не дозрілая”. 
Гротеск, -ку — спосіб у мистецтві й літературі занад¬ 

то перебільшувати різкі контрасти. Гротескний — 

примхливий. З іт. ^гоиезсо, фр. §го!;ездие — смішний, ку¬ 

медний. 

Грохот — сітка для сортування вугілля; решето для 
пересівання піску; решето в молотарці. Ст. сл. грохота. 

Грохіт, арх. — гук, тріск, галас. Ст. сл. грохоті», 

р. грохот, ч. ЬгосЬоІ;. 
Лекс. 1627. 228: Сміх — радость, грохот. 
Гроші — банкноти й монети; валюта. З нім. СтозсЬеп. 

Рос. деньги; п. ріепіасіге, ст. сл. пінязи. 
Гроші. Монетний двор — рос., шіеппіса — п., „ус¬ 

танова державних паперів” Укр. Нар. Респ. 1918-1920 р. 
Лекс. 1596. 13: Живот — мешканьє, и тьіж скарб, 

гроші». 
„Гроші — це час”, з англ. „Ііте із топеу”, — це 

вираз америк. політичн. діяча В, Франкліна (1706-1790). 
Грубіян — часте в східньоукраїнських говорах слово, 

визначає: нахабний, зухвалий, невихований. Слово утво¬ 
рене чи не з німецького ОгоЬіап — простак, але підпало 
в нашій мові „озмисленню” зо словом „грубий” і тому 
змінило трохи своє значення. Це слово сильно розгалу¬ 
жене в нас: грубіянство, грубіянський, грубіянити. 

Лекс. 1627. 182: Прекрост — грубіян великій. 

Грубіянство Лексикон 1627 р. перекладає: без- 
чловечіє, злость. 

Лекс. 1627. 308: Гнусность, грубіянство. 

„Безчловічіє — нелюдзкость, грубіянство” — Лекс. 

1627 р. 5. 
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Груди, грудей; грудям, грудьми, в грудях. Ст. сл. 
грудь. Це слово на Сході вживається лише в ми.: Болять 
груди, Гр. 322. У грудях котилася трівога, Коц. 54. В мові 
рос. цс слово вживається тільки в однині, грудь ж. р. 
В З.У. часто вживається це слово і в однині: Мав сильну 
грудь, Щур. Рол. 95. 

Грузький — м’який, розрідлий грунт, в якому все тяж¬ 
ке грузне. 

Ст. сл. грязнути — потонути, поринати на дні в рі¬ 
дині. 

Лекс. 1596. ЗО: Тина — болото грузкоє. 

Грум, грума — слуга, який верхи супроводить свого 
пана або їде па козлах екіпажа чи па задку його; або 
хлопчик — лакей. З апгл. §гоош — конюх. 

Грунт - земля (рілля); основа (підстава). З п. £гип1:, 
а це з нім. Огипсі. 

Грунт — Лекс. 1627. 298: Основапіє — фундамент, 
ґрунт. Основаю — ґрунтую, фундамент закладаю. 

В-Ьра єст грунтом речій. Катих. 1645 р. 26. 
На тьіх-ь двохв Приказаняхв увесь Законв єсть угрун¬ 

тований. Катих. 1645 р. 83. 

Найгрунтовн-Ьйшую науку, Катих. 1645 р. (Передмова). 
Лекс. 1627 р. 46: Ґрунтовне, стале, моцно, с повагою. 

Грюк! (місцево грук!) звукопасл. удару, стуку в чо¬ 

му. Звідси грякати, гряконути, грюкання. З прамови. 
Г рюкнули двері, Г онч. Л. 36. 25. 
Грюкіт стряснув двері, Гонч. Л. 36. 10. 

Грядущий, арх. — ідучий, будучий, прийдешній. 
Ст. сл. гряду — приходжу. 

Лекс. 1627 р. 48: „Грядущий будущій, которьп'і 
маєт прійти албо бити, приходячий”. 

Грязь — болото; ст. сл. грязь; ст. сл. грязьив — 
болотяний, брудний. Нісші. „Грязь Москви, варшавське 
сміття”. 

Слово о п. І. 1187 р.: Начаша мостьі мостити по гря- 
ЗИВІ.ГМ містам. 

Лекс. 1627. 256: ТимБніє — грязь, болото, тхия — 
кал, смрод. грузкость. 

Гряк! Звідси грякати — звуконаслідув. великого гу¬ 
ку. Те саме, що й грюк. Місцеве грак, гракнути. З пра¬ 

мови. 

Гу! гу-гу! — звуконаслідування гудіння. Звідси й 
гугіт, гугоніти, гуготіння, гуд, гуду, гудіння, гудіти, гудок, 

гудка, гудючий, полум’я гуготіло. 

Від звуконасл. гу також походять слова гук, відгук 
(відгомін), перегук, вигук і т. ін. 

Лекс. 1627 р. 36: „Воскликновеніє — вьшриканьє, по- 
хваленьє, гуденьє, хлипаньє, кричаньє, вьітьє, гук, гуканьє 
як по умерлом”. 

Гу! гу-гу-гу! — зокрема звуконаслід. вітру. Подво¬ 
єння: гу-гу! Звідси гукати, гуготіти. 

Гу-гу-гу! — це також звуконаслідув. всякої неясної 
мови (говорити в ніс). Звідси гугнити, гугнявити, гугня¬ 
вий, гугнявість. З прамови. 

Губернатор — начальник области, правитель. Це сло¬ 
во грецького походження. Старинні греки мали слово 
„кибернаейн”, яке означало „кермувати кораблем”. Від 
греків узяли це слово старинні римляни і трохи перекру¬ 
тили на свій лад так, що в римлян вийшло з того слова 
„губернатор”, що означало: „керманич корабля”, потім 
„капітан корабля”. Потім це слово перейшло таку зміну, 
що означало в римлян також всякого управителя, прави¬ 
теля і начальника великого краю. В такім значенні вжи¬ 

вали його й французи. Від французів узяли це слово ан¬ 

глійці, перекрутивши його на „ґовернор”, що є тепер най¬ 
вищим начальником адміністрації кожного штату в Спо¬ 
лучених Штатах Америки. 

Слов’янські мови взяли слово „губернатор” прямо з 
латинської мови. Напр. в царській Росії називалися гу¬ 
бернаторами начальники великих провінцій, які також на¬ 

зивано від цих начальників „губерніями”. 

Губйтельний, арх. — нищівний, згубний, шкідливий. 
Ст. слов. губительн'ь. 

Лекс. 1627. 429: Недуг губйтелньїй. 

Гувернер, -ра — найманий виховник дітей в родині. 
Гувернантка — наймана вихоївииця дітей в роди¬ 
ні. З фр. §оиуегпеиг, §оиуегпапґе. 

Гугеноти — кальвіністи і їх прихильники у Франції 
в ХУІ-ХУІІІ в., яких переслідувала Католицька Церква та 
уряд. З фр. Ьидепоіз. Див. Варфоломіївська ніч. 
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Гугнйвий арх. - гугнявий — той, що хронічно заїка¬ 
ється. Ст. сл. гугнивт> — заїка; той, що заїкається в гово¬ 
рений 

Лекс. 1627. 138: „Гугнивьій — през нос мовячий”. 
Гудити — звуконасл. нарікання та обговорення. Ні¬ 

кого ніколи не гудь! 

Гузик, ґудзик, місц. „ґудзік” з поль. £и2Ік. Назва по¬ 
ходить від ґудзь; ст. сл. пугвица (у носове). 

Гук! — звуконаслідування грубого й дуже відривис- 
того звука. Звідси гук, гуку, гукати, гукання, гукнути. 
З прамови. 

Форма подвоєна: гугукати; здовжена форма: гулю- 
кати. 

Гук. Лекс. 1627. 156: Плиш — гук, крик, тумулт, 
розрух, звада, тривога, клич. Не гучй. 

Лекс. 1627. 309: Шум — гук. 
Лекс. 1596: Еримита — которьій без гуку живет. 
Лекс. 1596. 156: Клич — крик, гук, вереск. 
Лекс. 1596. 176: Молва — гомон, гук от мовьі люд- 

скои, окрик. Молвлю — гомоню, гучу. 
Лекс. 1627 р. 356: Гр!>ха згукапьє. 
Лекс. 1596. 216: Птах гукаєт як осел. Гукач, гуковище. 
Гул, -лу - шум, глухий підземний відголос. Звуко¬ 

насл. слово. З прамови. 
Гулі —■ вечерниці па селі, бездільме проводження ча¬ 

су, байдикувати. В дитячій мові: іти гулі --- йти на про¬ 
хідку. 

Гулі! гул і > - гул ь! Гул і - гул і! п р 111 ш да голуба. І' у ля — 
голуб у дитячій мові. 

Гуляти — широко розгалужене в українській мові сло¬ 

во з різним значенням: спочивати, иоходжувати, їздити 
чи ходити без праці, не працювати, веселитися, святкува¬ 

ти, грати в яку забаву, забавлятися, танцювати і т. ін. У 
всіх цих значеннях слово відоме в українських думах, де 
його вжито аж 43 рази. Напр.: Ми за твоєю головою пи¬ 
ли да гуляли 133. Чистим полем гуляли 126. Чорним мо¬ 
рем далеко гуляли 79. 83. 84. Добрим конем гуляє 152 
і т. ін., у всіх випадках трудно встановити ближче значен¬ 
ня слова. 

Але здається, що „гуляти” — танцювати — це дав¬ 
нє значення, в говорах наддніпрянських уже мало знане, 
але ще дуже поширене в говорах західніх. Бирчак, „Ва¬ 

силько” І.: Скоморохи грали якусь дику пісню, а вона гу- 
ляла-гуляла-гуляла 133, Розпустила волосся й гуляла-гу- 
ляла-гуляла 133. Як не заграє увесь ліс, як не стануть де¬ 
рева гуляти II. 149. 

Пізніші значення „гуляти”: бути вільним, бавитись 
у що, напр. у Б. Грінченка, „Під тихими вербами”: Гуля¬ 
ти в ящура 31: Як де зійшлися, так зараз і гулять, зви¬ 
чайно на гроші 293. 

Танець (танок), танцювати з поль. іапіес, їапсгус, а 
ці з нм. Тапг, Іапгеп; укр. було гуляти ; ст. сл. плясати. 

Гуляш, -шу — угорська національна страва з шматоч¬ 

ків тушкованого м’яса з картоплею, полита соусом з чер¬ 
воного перцю. З угор. §и1уаз. 

Гульк! — вигук для наглої появи чи раптового зник¬ 
нення, раптового руху. Гулькнути — раптово в воду. 

Гультяй — волоцюга, гуляка, крутій, „шибеник”, гуль¬ 
віса. Зах. укр. гільтяй, гільтяйство, батяр. 

Лекс. 1627. 448: Рака — блазен, голота, гултай, не- 
цпота, лотр и проч. 

„Тулак, волоцюга, гультай, которьій волочитея”, Лекс. 
1627. 106. 

Гуманізм -- світогляд руху в XIV—XVI століттях, що 
в філософії, науці п художній літературі виступає проти 
середньовічного духа, зокрема ж проти схолнстики в Ев- 
ропі. В мистецтві доба гуманізму відома як Ренесанс (Від¬ 
родження). 

Гуманізм, -му — світогляд, пройнятий любов’ю до 
людей, повагою людської гідности, піклуваням про доб¬ 
ро народу. Від лат. Ьишапиз — людяний. Звідси гума¬ 

ніст — прихильник гуманізму, гуманний — людяний 
гуманність — людяність. 

Гумор, -ру — зображення смішного серед людей і в 
житті, зображення людських хиб в смішному вигляді. Лат. 
Еитог — волога, анг. Ьитоиг. Гумороска — ма¬ 
ленький твір, пройнятий гумором. Гуморйст — пись¬ 
менник, що описує життя з гумористичним освітленням. 
Гумористика — гумористична література, смішне, 
комічне. 

Гунище — річка Київської области, може корінь від 
назви народу гуни (IV—VII ст.). (Стрижак 24). 

Гуня — верхня, довга сукняна одежа, див. гунька. 
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„Кожух або гуня”, Лекс. 1627, 118. Гунка 118. 
Лекс. 1596. 176: Мйлоть — овечина, скорка овечая, 

или гуня. 

Гуп! — звуконасл. тяжкого ступання. 
З’явиться раптом, гупнувши через паркан. Гонч. Л. 

і 36. 20. 

Гупало, або гукало, пташка — „бугай”. Лат. назва: 
агсіеа зіеііагіз. 

Лекс. 1627. 441: Опокротал, рос. гупало птах, по- 
добньїй лебедю. 

Гупати звуконасл. — стуком викликати глухі звуки; 
напр., гупати в стіну; гупати взутими ногами об підлогу. 

Лекс. 1596. 216: Гупач, гуковище. 

Гур! — гур-гур! — звуконаслід. упадку. Звідси гур¬ 
котіти, гуркіт воза, грому ін., гуркало — те, що гуркає, 

гуркання, гуркати, гуркотати, гуркотливий, гуркотня і ін. 
З прамови. 

Пор. поговірку: Гур-гур, їде Святий Юр! (Плав’юк 
355). 

Прогуркоче трамвай. Гонч. Л. і 36. 17. 

Гурій —■ ім’я, від д. є. £иг — молодий лев, левчук. 

Гурій — Лекс. 1627 р. 389: „Присноравен'ь” (зав¬ 
жди рівний). 

Гурії — міфічні красуні мусульманського раю. 

Гурман, -на — любитель добірних страв, ласун. З фр. 
£оигтапс1 — лакомий, жадмйй. 

Гусар, мн. -ри — легка кавалерія, вперше появилась 
в Угорщині в XV ст. і угор. назва ЬизЬаг поширилася по 
Гпропі, пім. ІІизаг. В З.У. часте гузар. 

Гусениця, гусінь — червак, що є перехідною формою 
з зародка в інсект. Він живе на деревах і кормиться їх 
листям. Лат. назва Іагуа. 

Лекс. 1627. 272: Усеница — гусеница. 

Гусйти — послідовники чеського реформатора Яна 
Гуса (1369-1415). Назва від прізвища Низ — гуска. 

Гуска, ст. сл. гусь; зах. укр. часом гусь. Рос. гусь, укр. 

гуска. Гусячий, гусиний, гусеня. „Гуска” — маловихова¬ 

на жінка. Гусятин — містечко в Галичині. 

Гуслі, гусла — звуконасл. звуку. З гудіти. В Україні гус¬ 
лями іноді називають і скрипку. (Гр. Слов.). Ця назва 
також відноситься до давнього єврейського струнного ін¬ 
струмента, яким акомпанювали спів псалмів. 

Лекс. 1627 р. 48: Гусли — скрипйца, обще — духа, 
метафор. 

Лекс. 1596. 96: Гусли — арфа, лютня, скрипйца. 
Лекс. 1627. 287: Обвішіспіє, узопошеніє - - Гусла, що 

пашім чаровпими дают носити. 

Густй — звуконасл. вітру. 
Вітер гуде (Укр. пісні Макс. 9). 

Гуся — гуска в дитячій мові. 

Гусь! гусь-гусь-гусь! гусю-гусю! — принада гусей. 

Скорочено: сю-сю-сю! 
„Гусь ланчатий” — нездара, неповоротний. (З рос.). 

Гусь, ст. сл. гусь, гуска (у носове) — слово всеслов’¬ 

янське, індоєвропейське, пор. лат. апзег — Ьепзег, сан. 

Ьатзі д. нім. §апз. і ін. Ін. евр. корінь * дЬа — розтулю¬ 
вати рота, позіхати, тому слово звуконаслідувальне. В 
укр. гусь, гуска, гусяний, гусячий. 

Гутаперча — висохлий сік деяких рослин, особливо ж 
гутаперчевого дерева. З англ. ^иіГарегсЬа, а це з малай¬ 
ського £е4аЬ — клей + реіЦаІі — дерево. 

Гуц! гуца, гуца — гуцаца! —- вигук при підкидуванні 
дітей на колінах; гуцати, гуцаиня. 

Гуцати — стукати, слово звуконасл., див. Гуцав свої¬ 
ми старими чумацькими шкарбанами, Грищенко: Укра¬ 
їна ... 12. 

Гуцул — назва українців, що замешкують гори в Ста- 
ніславівщині, на Буковині та частині Закарпаття. Встанов¬ 
лено чимало теорій, звідки постало слово гуцул, але вони 
незадовільні. Напр. що гуцул румунського походження і 
визначає розбишаку. А то виводять від слова „гуцати” — 
їздити верхи, гуцати. Часом виводять слово гуцул від 
аварів, і т. ін. Див. „Рідна Мова” 1936 р. ч. 4 ст. 173—176. 

Гучати — звуконасл. звучання гу-у-у! 

І учу, гомоню, Лекс. 1627. 121. 
Г у ч у, брязчу, дзвоню, Лекс. 1627. 76. 
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' Гуща — густа маса будь-чого; напр., гуща дерев, гу¬ 
ща людей; гуща осаду на дні рідини. 

Лекс. 1627. 306: Чящь — гуща, густвина лісная, або 
густий л'Ьс. 

Лекс. 1596. 336: Чащ — гуща, л"Ьс густий. 

Гущавина —- лісова гущавина (дерев, кущів). 
Лекс. 1627. 306. Частина — густвина, гущявина. 

Гяур, -ра — тур. дауиг, з араб. — невірний, цебто не 
мусульманин, християнин. Дм. 533. 

Ґ 

Ґ — п’ята буква української азбуки. 

В Лексиконі з 1627-го року Памви Беринди, Київ, 

буква ґ дуже часта, та в Лекс. 1596 р. цей звук ще пере¬ 

дається сполукою букв кг. 

Вимовою звука г як Ь, а не §, українці займають 
особливе становище серед слов’янського світу. Можливо, 
що в праслов’янську добу українці й знали вимову §, але 
ще в добу до писаних пам’яток, до Х-го віку в Україні 
запанував г = Ь. І це цікаве тим, що сусіди українців — 
росіяни та поляки — вимовляють якраз навпаки, — у 
них г = §. Отже вимова г як її — це наша споконвічна 
ознака, що відрізняє нас від інших народів. 

Але сусіди українців знали переважно г =— £ і цю 
свою вимову рано почали защіплювати й українцям; від 
своїх сусідів, особливо від поляків, українці позичили 
багато слів, а разом з тим і вимову г = £. Уже в XIV віці 
виявилося, що українцям мало мати тільки г, — треба ще 
мати особливу букву, що віддавала б польське £; і от 
з того часу в українському письменстві й заводиться для 
цього кг, що було в нас аж до половини ХІХ-го віку. Ці¬ 
каво, що спочатку з кг писали тільки польські та литов¬ 

ські власні назви, і робили це рідко. 
Значно пізніше в Україні було заведено замість кг 

одного значка — ґ; чи не першим завів його вчений наш 
Мелетій Смотрицький в своїй граматиці 1619 року, — 
форму букви він узяв з грецької азбуки, бо тоді греки 
так передавали свою теперішню гаму. Ця нова буква ґ 
приймалася дуже поволі, бо традиційно все писали кг або 
просто г, і тільки з 50-х років ХІХ-го століття почали в 
нас писати букву ґ вже більш послідовно. 

Грецьку г українці споконвіку вимовляли як Ь, а не 
£, — цебто вимовляли так, як і самі греки, бо греки 
своєї г ніколи не вимовляли за £; тільки римляни і ті 
народи, що постали з римлян, чи приняли разом з Цер¬ 
квою їхню культуру, вимовляли й вимовляють грецьку 
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г за £. От тому всі грецькі слова з г ми, українці, спокон¬ 
віку вимовляємо з Ь, а не £, напр. Англія, Єванге¬ 
лія, гурок чи огірок, Ігумен, гемон, паганий і т.п., або 
хресні ймення; Огій, Гаврило, Гарасим, Григор, Гнат і 
т. ін. Коли б греки самі вимовляли г за £, то цю вимову 
вони прищепили б і нам, - - а греків в X—XI віках по¬ 
стійно було багато в Україні. 

Іншомовні слова, що заходили до нас з інших країн, 
скажемо від німців, ми все українізували і чуже £ вимов¬ 
ляли за Ь, йор. хоча б: борг, боргувати, цегла, грабар, 
грабарка, гарбар, гарбарня, вагатися, вага, брага, ланцюг 
і т. ін. 

В Україні звук ґ вважається виразно чужим звуком 
і вживається дуже рідко, — тільки в деяких чужих сло¬ 
вах, що в різний час зайшли до нас у більшості через 
Польщу, напр.: ґава, ґалаґан, ґанджа, ґвалт, ґвинт, ґирли¬ 
ґа, дзиґарі, ґлей, ґніт, ґой, ґонта (але: козак Гонта), 
ґрати, ґринджоли, ґрис, ґрунт (і грунт), ґудз, ґудзик, ґуля, 

горальня, ґорґула, а також: ґе-ґе-ґе, ґеґати, ґедз, ґедза¬ 

тися, ґерґотати, дриґати, — оце майже й усі слова, що 
в народі нашім почуємо з ґ. 

Але звук ґ в українській мові існує, хоч і не в широ¬ 
кому вжиткові. 

Ґаввата. — В Єв. Ів. 19. 13 читаємо, що Пилат „засів 
на судіппя, на місці, що зветься літостротоп, по-єврей¬ 

ському ґаввата". Арамейське £аЬЬеіа’ — верх, підвищення, 
гр. щіЬаВпч, лат. ІгіЬипаї. Судде не місце, трибунал було 
покрите мармуровими плитами й мозаїкою, тому й анало¬ 
ги по-гр. 1 іОю.чІ.гЩ.оп. В Ст. .'Заповіті слово £аЬЬеІа* незна¬ 

не. 

Газ. — Це слово ввів у науку голландський при¬ 
родознавець Ван-Гельмонт (1577-1644). Він перший увів 
у хімію термін „ґаз”, від гр. сЬааз (первобутшій морок 
перед сотвореппям світу). 

Ґаза —- дуже тонка шовкова матерія, від фр. £ахе, 
ісп. §ага, — від міста Ґаза в Сирії, звідки привозилася 
ця матерія. 

Ґазда, ґаздиня, ґаздівство, ґаздувати (з мад. £агсІа 
— господар) — постійно вживані в З.У. слова; на Сході 
вони зовсім не відомі, тут — господар, хазяїн, хазяйство, 

господарство, господарювати. 

Ґанеф, д. євр. даппаг — злодій, західньою вимовою 
ґанеф. 

Ґанок, -ку, з ним. Сап£, почерез поль. £апек — фрон¬ 

тові сіни дому. 
Лекс. 1627. 176: Предверіє — ґанок або скни. 
Лекс. 1627. 317: Двор, скнь — скни, ґанок. 
Лекс. 1627. 465: Улам — подскньє, ґанок. 
Лекс. 1627. 459: Стоател — ґанок. 

Гарсон, -на — офіціянт у ресторані чи в кафе, слу¬ 
жачий для посилок при готелі. З фр. £агдоп — хлопчик. 

Гангстер, -ра, з англ. £ап£5І;ег — бандит. 

Ґвалт — насилля, з нім. СешаД (\уаИеп — володіти), 
від XIV віку добре знане в мові польській. Лексикон 1627 
р. на ст. 132: „Насиліє — ґвалт, мучителетво, тіранство 
долі. Насилствую — ґвалт чиню, ґвалтом або силою па¬ 
ную, ґвалчу”. „Вктр ґвалтовний, наглий” 260. 

Лекс. 1627. 274: Устремленіє — ґвалт. 

Лекс. 1596. 196: Нужда — кгвалт, примушеньє. 

Лекс. 1627. 236: Стремленіє — ґвалт. 
Лекс. 1627. 460: Сиракусьі — притягаючій ґвалтом. 
Не гвалтуй волной воли. Катих. 1645 р. 13. 
Лекс. 1627 р. 70: ґвалтовность, ґвалтовний, ґвалтовне. 
Лекс. 1627. 148: Нужда — потреба, мус, ґвалт. 
Лекс. 1627. 132: „Насиліє — ґвалт, тіранство долк”. 

„Ґвалт чиню, ґвалтом або силою паную, ґвалчу” 132. 
„ІІаглость, свояволя, пьіха, ґвалт”, Лекс. 1627. 131. 
В Зах. Укр. діялектичие: ґвавтувати. 
В Сх. Укр. кричати ґвалт; в 3. Укр. кричати ґвалту. 
Ґвалтовний — загонистий, насильницький. (З поль.). 
Лекс. 1627. 227: Смертслноє, ґвалтовноє. 
Ґвалтувати — насилувати. 
Лекс. 1627 р. 360: ґвалтячій. 
Гвардія — особиста охорона голови держави, потім 

— добірне військо; з іт. £иагс1іа, фр. дагсіе — варта. 

Ґвельфи, іт. £иеШ — папська партія в Італії XII—XV 

ст., яка боролася проти гібелінів — прихильників німців. 

Ґвер, з. у„ нм. Се\уеЬг, кріс, мушкет; на Сході руш¬ 
ниця, давне ручница. 

Ґвинт, гвинт, -та, з сер. г. нм. Оєу/ігкі. 
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Ґди, арх. — коли, з п. §бу. Слово часте в укр. літера¬ 
турній мові XVI—XVII віків. 

Лекс. 1596. 12: Єгда — кгдьг. 

Ґе-ґе-ґе! — звуконаслід. гусей. Гуси гегають. Також 
пількотіти (про гусей). 

Ґедз — рід великої кусливої мухи, якої особливо бо¬ 
їться худоба. Лат. назва оезігиз Ьоуіз, 

Лекс. 1627. 221: Ґез, ткчка встекливость. 

Ґел-ґел! — звуконасл. індиків. Звідси ґелкати чи гел¬ 
котати. 

Ґелетка — велика дерев’яна посудина типу бочечки. 
Дальше значення (місцеве) - трохи зерна в мішечку. 

Лекс. 1596. 26: Стамна ~~ кгелетка, збан. 

Генеалогія *— родовід, історія роду. З гр. £епеа1о£іа: 
£епоз рід -|- 1о£оз - наука, вчсиня. Ґ с н е а л о г і ч н и й 
— родовідний. Ґ. дерево — родовідне розгалуження. 

Генезис, -су —- походження, виникнення. Гр. депезіз 
— народження. 

Генерал, -ла — вищий військовий чин, з лат. §епега1із 
— головний. Генеральний — головний. 

Генерація, лат. ^епегаїіо — покоління. 

Геній, геній, -ія — в давн. римлян дух, що керує 
людиною, дух добрий чи злий. Пізніше геній — висо¬ 

ко обдарована, талановита людина. Лат. §епіиз. Звідси 
геніальний — високообдарований духовими дарами. 

Геноцид, -ду — знищення окремих груп населення, а 
то й цілих племен головно з політичних мотивів. З гр. 

£епо8 -- рід, плем'я лат. саесіеге — вибивати. 

Геометрія, літ. геометрія, — частина математики, що 
вивчає просторові форми й відношення тіл у просторі. 
З гр. ^еотеГгіа — землеміряння. 

„Геометрія — землемірів или землемірство. Єст 
сіє худбжсство зіло полсзііо к разм'Ьрснію градовства и 
путей и к иньїм вещем паче болшим”. (Лекс. 1627. 77). 

Ґера давньоєврейська міра вати £егаН; £ега1і зер¬ 
но (чи не звідси £гапит?). Шекель мав 20 ґер. 

Теркотати, ґерґотати — говорити незрозуміло, звуко¬ 

наслідувальні слова. 

Гестапо — скороч. нім. СеЬеіте Зїааїзроіігеі, тай¬ 
на державна поліція, — це таємна поліція в гітлерів¬ 
ській Німеччині. Р. 1945-го гестапо ліквідовано внаслідок 
розгрому Третього Райху Аліянтами. 

,Ґіґ! ґіґнути, гегнути, зґіґнути — померти. 
Гігант, літ. гігант — велетень. З гр. §і§ап1;о5 — веле¬ 

тень. 
„Гігант — исполин, велет, олбрьім. Дужій а вели¬ 

кій чоловік”, Лекс. 1627. 91. 
Лекс. 1627. 309: Щуд — Гігант, ґігас, исполин, ол- 

брьім, велет. 
Лекс. 1627 р. 354: Ґіґантов. 
Глоса — замітка переписувача або читача на полях ру¬ 

кописи, як пояснення або переклад неясного слова. Гр. 
£Іо5за — мова, неясне слово, нім. Сіоззе. 

Глосарій, -рія — тлумачний словник застарілих і ма¬ 
ловживаних слів. Від гр. £Іозза — застаріле слово; лат. 
£Іо5загіит — збірка глос, словник. 

Глосолалія — вигукування в стані релігійної екзетази 
незрозумілих слів. Від гр. діозза — незрозуміле слово 
Іаіеіп — говорити. В Новому Заповіті (напр. 1 Кор. 14) 
§1оззаіз Іаіеіп — говорити іншими мовами: на основі 
Єв. Марка 16. 17 це Дар Св. Духа, чудо говорити новими 
мовами для християнізації світу: „А тих, хто ввірує, супро¬ 
водити будуть ознаки такі: ...говоритимуть мовами но¬ 

вими” (Мр. 16. 17). 

Глотологія -—- мовознавство, від гр. £Іої1а — мова Д- 

І0§05 - ВЧЄННЯ. 
Глянц — блиск, полиск. З нім. Сг1ап2. 
Лекс. 1627. 434: Вьіґланцованьїй, углаженьїй. 
Лекс. 1627 р. 434: „вьіґланцованьїй — углажений, от 

ржі витертий”. 
Ґмах, ґмаху — великий і величний будинок, з п. £тасЬ, 

а це з нім. СетасЬ. 
Лекс. 1627 р. 353: „Княжа ґмаху о трех столах”. 
Ґміна, з пім. Сетеіпбе, п. §тіпа — громада. 
Гніт, гнота — шнурочок, що горить у свічки. З гі. 

кпої (чс. і слов. кпої), а це з нім. Кпоіе. В мовах рос. 
болг. і серб, фитиль. 

Ґодел, жарґонове Сосії з д. є. Гад, Саб. 

Гой, д. євр. §о] — це взагалі „народ”, як і євр. ат. 
В Біблії часто й Ізраїль зветься гоєм, напр. Суд. 2. 20, 
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Єз. 2. З, 37. 22. Але вже в Талмуді £0] — не єврей. Часте 
в укр. мові слово, — так євреї звуть християн. 

Ґонґ, -га, — ударний музичний інструмент, головно 
для подавання сигналів. Апгл. £оп£ з малайського £оп§. 

ҐПУ -— абревіатура: Государственное Політическое 
Управление. (Див. ГІІУ — давніше Че-ка). 

Ґрати, місцеве крати, з нм. Сегаі, ґратований, ґрат¬ 

частий. 

Ґраффїті — стародавні написи („різи”, вирізані знач¬ 

ки), вирізані чи видряпані на різних посудинах, стінах до¬ 

мів і т. ін. Староукраїнські, чи взагалі староруські ґраффі- 

ті X—XII віків широко відомі. З іт. £гаШ1;о — видряпаний 
напис на стіні й ін. 

Грейпфрут, -та — підтропічне плодове дерево, на¬ 

гадує апельсин. З англ. §гаре-£гиі1;: виноградний плід. 

Грек, арх. — в XVI віці його все писали з ґ. Напр. 
Лекс. 1627 р. 19: Максим Грек. Це з польського, так і в 
Зах. Україні. Літературне: грек. 

Ґріф, міф. —- птах з породи орлів, що має 4 ноги та 
закривлений ніс, стереже золото в ГЗактрійських та Індій¬ 
ських горах. Гр. £гурз виводять з д. євр. кегиу. 

Ґрос, гроса.міра: і2 дюжин, цебто 144, з пім. Огозз. 
Гросбух, -ху — головна книга з бухгалтерії. З пім. 

§гозз — великий ВисЬ — книга. 
Ґрунт або грунт, з нм. Огипб; мн. ґрунта, рідше — 

ґрунти. 
Лекс. 1627. 149: ґрунт землі). 
Ґуґель — жидів, назва суботнього печива, широко 

знана по Україні, з нім. Ки£е1 — куля. 

Ґудз, з іудзя і гудз, іудза; п. уих малий кулястий 
опух від удару на костистому місці. 

Лекс. 1627. 233: Ствердили — ґузьі на руках. 
Ґудзик, літ. гудзик, ст. сл. пугвица; п. §ихік. 

Лекс. 1627. 198: пугва — кутас або ґуз який. 
Гума, з гр. кошті (лат. версія §итті) — клей. 

Чарка ґуми (Синон. XVII в. 1). 
Ґумі-арабік, -ку — клей, який витікає з африканських 

та арабських акацій, уживається як клей. Лат. §шпті 
клей -р агаЬісиз — арабський. 

Ґяур — презирлива назва кожного іновірця в мусуль¬ 
ман, але тур. ґявур визначає тільки „невірючий”. З араб. 

д 
Д — шоста буква слов’янської азбуки — зветься „доб¬ 

ро”. Разом усі п’ять початкових буков визначають старо¬ 
давній афоризм: „Аз, буки вкдя, глаголю добро”. „Я, 
коли знаю букви (читання), говорю про добре”. Числове 
значення 4. 

Д — прийменник з к, ік, часто вживаний в зах.-укр. 
говорах: Ватага бундючно д’ церкві наближалась, Фр. З в. 

147. Це д постало так: давнє кт> мьн'Ь дало: к мені — ґ ме¬ 

ні — д мені; див. ід. Тому зайво писати апострофа по д, 
бо це д постало не з до, а з юь. У С. У. це д не знане. 

Да — треба та: батько та мати; давнє та, напр. в Іпат. 
Літ. під 6795 р.: Йди та отряди. Да — російське; укр. — 
та. 

Дабарити див. роздабарювати. 

Давай з дієсловом — народня нова приказова фор¬ 
ма: Давай показуй! 

Даванка — порція корму для худоби, годівля ху¬ 
доби взимі. 

Давид — ім’я, з д. євр. Бауіб; слово незнаного 
походження. Виводять з босі — улюблений, коханий, від 
бобо (є такс ім’я) — дядько, або приймають Бауіб за 
скорочення Бобіеі. 

Давній — старий, ст. сл. давьшь. 

Слово о п. І. 1187 р.: Давньїй великий Ярослав. 
Лекс. 1596. 11: Давньїх часов. 

Давніше — раніше, — В українській мові маємо не 
мало таких російських впливів, що не відразу кидаються 
нам у вічі. До таких належить, напр. уживання слова „ра¬ 
ніше” замість „давніше”. 

„Раніше” в українській мові визначає тільки „перше” 
або „рано”. Напр.: Я вернувся додому раніше, як ти. Я 
встаю раніше за тебе. Сьогодні я встану раніше. Прийду 
до тебе раніше. Ось добрий приклад із „Пана Тадеуша” 
в перекладі М. Рильського 1927 р. ст. 125: Граф, мріями 
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багатий, доводить, що йому Тадеуш перебив, що він ро¬ 
гатину раніше ухопив. Або: Два пани, а одні штани: 
котрий раньше встав, той ся і вбрав, Номис ч. 1180. 

Коли ж нам треба передати розуміння „колись — 
давно”, тоді вживається слово „давніше” (а не „раніше”). 
Ось трохи добрих на цс прикладів. Байки Л. Глібова 1904 
р.: „На біса щук пускаєш (у ставок), пане брате, усіх 
лящів позводиш. їх щуки заїдять”. „Даремна річ”, ска¬ 
зав хазяїн, „жалкую, чом д а в п і ш не звів” ст. 42, Б. 
Грінченко „Під тихими вербами”: Бачив її раз чи двічі, 
але давніше, маленькою ще дівчинкою 39; Якби йому хто 
сказав коли давніше, що він тут буде 240. „Пан Тадеуш” 
в перекладі М. Рильського 1927 р.: Та за взірцем старим 
була збудована (коршма) давніше 101; Давніше, та по- 
що у давнині шукати 195; Пізнав свою сусіду, давніше 
ворога 296. 

Така форма з „давніше” для письменників наддніс¬ 

трянських — річ звичайна. Напр. „Захар Беркут” Ів. Фран¬ 

ка: Сам князь не довіряв йому так, як довіряв давніше 
101. „Малолітній” А. Чайківського: Сам узявся, як дав¬ 
ніше, за інші діла 14; Тепер ще більше їдуть, чим дав¬ 
ніше 100; Вона чула давніше від людей 133. 

Російське „раньше, ранее”, визначає й „колись”: 
Раньше лучше жилось. Підо впливом ось цього росій¬ 
ського „раньше” наддніпрянські письменники дуже часто 
вживають „раніше” замість свого „давніше”. Ось при¬ 
клади, „Боротьба” Петра Колосника („Життя їі Револю¬ 
ція” 1932 р. кн. 2-3): І як про це Андрій раніше не по¬ 
дбав 16. Дивується, як таки про нього раніше не поду¬ 
мав 28. У нього щось там раніше було 41. Взагалі, редак¬ 
ція київського журналу „Життя й Революція” не звертає 
уваги па ц<чі русизм і часто його вживає. Так, у тій са¬ 

мій книжці знаходимо цей вираз у Ю. Зорі („Авангард”): 

Раніш крутень обточували в кулачках 55. Раніш ми від¬ 

кладали заготівлю 52. У Д. Косарика: Пакет був раніш 
заготовлений 82 і т.п. 

Часом бачимо „раніше” на означення зовсім недавно- 

минулого, напр. у М. Рильського: Асесор, царського ра¬ 

ніш закону 296. Але й тут докладнішим було б ужити 

слова „давніше”. 

Отож „давніше” — це „давно, колись”, а „раніше” — 
це „перше”. Ось речення для зрозуміння їх різниці: Дав¬ 
ніше я все вставав раніше за тебе, а тепер спізнююсь. 

Давно — колись; ст. сл. давьно. 
Лекс. 1627. 317: Древле — давно. 

,Дажбог — укр. міфол. бог — сонце; ст. укр. Даждьбог. 
Слово о п. І. 1187 р.: Жизнь Даждьбожа внука. 
Дактйловий, від дактил, — назва овоча пальмового 

дерева, формою подібною до пальця; гр. сіакіуіоз — па¬ 
лець. 

Лекс. 1627. 468: Дактйловоє дерево. 
Далебі *— так, їй Богу, слово даю. Це форма легкої 

божби, часта в говорах Східньої України. Далебі, що 
правда. Польське <За1іЬб£, =— сіа 1і Во§ — як Бог дасть. 

Далекий, ст. сл. далекь, далечь. 
Слово о п. І. 1187 р.: Далече залетіло. 
Далеко, ст. сл. далеко, далече. 

Лекс. 1627. 206: Далеко от тебе єстем. 

Слово о п. І. 1187 р.: Что ми шумить далече? 

Слово о п. І. 1187 р.: О, далече зайде сокола, птиць 
бья. 20. 

Дама, фр. Бате з лат. йотіпа — господиня. В кар¬ 
тах третя фігура, в Східній Україні тільки з чеського 
краля, польське кгаїка теж із чеського. Див. король. 

Дама. „Дама серця” — улюблена. 
„Дамоклів меч” — крилатий вираз, що означає не¬ 

певність влади. У сиракузького тирана (IV в. до Хр.) Діо- 
іїіісія Старшого був улюблений друг Дамокл, який сильно 
завидував великій владі тирана і звав її щастям. Одного 
разу Діонисій посадив Дамокла на почесне місце, але над 
ним вгорі повісив меча на мотузі, який кожної хвилі міг 
перерватися. Дамокл з жахом утік зо свого місця ... 

Дан. — Ки. Буття 33. 6: „1 сказала Рахель: Розсудив 
мене (сіапаппі) Бог, а також вислухав голос мій, і дав 
мені сина. Тому кликнула ймення йому: Дан”. Дан, Бап 
— розсудив, або: суддя. 

„Данаїв дар”, „дар данайців” — крилатий вираз, взя¬ 
тий з гр. міфології; визначає підступний дарунок чи 
підступ, обман. Греки-данайці воювали з Троєю (з тро¬ 
янцями), але довго не могли її взяти. Тоді данайці приду¬ 

мали хитрість: зробили великого дерев’яного коня, в се¬ 
редину його сховали свій загін, коня покинули під вороть- 
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ми Трої, а самі -ніби втікли. Троянці прийняли коня за 
дарунка, втягли його в місто Трою, а самі безпечно гу¬ 
ляли. Вночі сховані в коні греки вийшли в місто, одчини¬ 
ли ворота грекам, які ввірвалися в Трою і зруйнували її та 
спалили. 

Данило, ст. сл. Данішгь, від д. є. бапі — судячий мій 
(або: суддя мій) та Е1 — Бог — суддя Божий. Зменш. 
Данилко. 

Лекс. 1627 р. 390: „Суд Божій”. 

Данина, арх., ст. сл. дань — контрибуція. 
Грамота в к. Мстислава 1130 р.: Отдати ст? данию. 
Слово о и. І. 1187 р.: Поганим ємляху дань 21. 

Данія, дапський, нм. бапізсЬ, англ. бапізії, рідко вжи¬ 
ване, звичайно: датський, п. бигїзкі. 

Далі, сх. укр.; зах. укр. дальше, рос. дальше. 

Дараба, діялект.; літер, пліт - пов’язане дерево, 
іцо сплавляють його річкою. І Іазву взято з мадярського; 
але цікаво, що ця назва дуже близька до давньоєврейсько¬ 
го боуега (боЬега, але Ь і г часто міняються) того само¬ 
го значення. Польське іхаідуа, давніше тільки іхайа, з нім. 
Тгі а. 

Даремне, даремно, дармо — безкоштовно, зайво, без 
вигляду на успіх. 

Лекс. 1627 р. 390: Тупе — даремне, даром. 

Дарія, -рії ст. сл., перс, сильна, переможна. В Лекс. 
1627 р. 390: „Дариа — взискаючая”. 

Дарма — марно, без вигляду на успіх. 

Лекс. 1627 р. 37: „Всує — дармо, надаремно, марно”. 
Д а р м а іц о - - не зважаючи па .. . 

Дармо, див. даремне, дарма. 
Лекс. 1627 р. 260: Тупе — надаремно, дармо, всує, мар¬ 

не. 

Дарохранйльниця див. Кивот. 
Дати, ст, сл. дати; звідси: подати —- ст. сл. подати. 
Слово о п. І. 1187 р.: Великое буйство подаста хино- 

ви 25. 

Дах, з пол. басЬ, а цс з нім. БасЬ -- криша (див. 
Слов. Грінч.); рос. кровля. 

Лекс. 1627 р. „Дах, покритьє” 77. 
Лекс. 1627. 164: Покров -— дах, накритьє. 

Дача, рос. — місце літнього перебування, літовйще; 
поширена назва з рос. дача. Давнє дача (від „давати”) 
— це земля, що подарував її кому цар за послугу; така 
„дача” все була десь за великим містом. Укр. дача — це 
„податок”, відоме вже в наших пам’ятках XV в.; але й 
„дача” — дарунок давні пам’ятки знають. 

Даяння, арх. — дар. „Усяке даяння благо” — всякий 
дар добрий. Євангельський вираз, Яків 1. 7. 

Дбалість, -лости — турботливість, пікловитість. 
„Стережоньє, дбалость”. Лекс. 1627 р. 16. 

Дбати — старатися, зважати на що, звертати увагу 
на що. 

„Неброгу — не дбаю. Небреженіє — недбалость. Не- 
брег — занедбавшій, небрежник — недбальш”. Лекс. 

1627. 136. 
Лекс. 1627. 142: „Иерадсніє недбалость. Нерадив 

—- недбал. Не ражу — не дбаю”. 
Лекс. 1627 200: Дбай, май на баченю. Чулость, дба¬ 

лость. 
Которьій о Приказане Божіє не дбаєте, той грішить. 

Катих. 1645 р. 86. 
„На перешкодьі не дбаючи”, Лекс. 1627 р. Пер. 

Два —- всеслов’янське й індоевр. слово; ст. сл. дт>ва; 

гр. био, лат. био. 

Дванадцять — із ст. слов. дванадесять. 

Дванадцять ест Артйкулов ВГрьі. Катих. 1645 р. 3. 
Двері, дверми,, форма двійного числа; дверей, дверям, 

дверми, на дверях. В однині д в е р а не вживається; давнє 
двьрь. 

Отворил двери темиици. Катих. 1645 р. 76. 
Двері. „Ломитися в відкриті двері” — доказувати 

те, що й так ясне. 
Двигатися, арх. — рухатися; ст. сл. двигнути ся, дви- 

зати ся — рухатися; подвизати ся ■—- змагатися, воювати. 
Слово о п. І. 1187 р.: Вежи ся половецкия подвиза- 

шася 40. 
Двина — ріка, яка починається на захід від м. Мос¬ 

кви, а вливається в Балтійське море — почерез Ризьку за- 
ТОКу — в Латвії. (Не слід змішувати з Північною Двиною, 
що вливається в Біле море в Архангельську). 

Слово о п. І. 1187 р.: Двина болотом течеть 33. 
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Дві, три і чотири в живій народній мові вимагають 
по собі іменника в ж. та сер. роді двійного числа на -і, а 
не па -и: дві корові три козі, чотири вербі, дві слові, три 
відрі, чотири вікні. Тепер у літерат. мові прийнято писати 
дві корови, три кози, чотири верби, два слова, три відра, 
чотири вікна, цебто не в двійній, а в множинній формі. 

Двір, двора, ст. сл. двор'ь — господарство, палата, 
подвір’я, простір назовні (хати). 

Слово о п. І. 1187 р.: Ємляху дань по б'Ьліз огь дво¬ 
ра 21. 

Лекс. 1596. ЗО: Тяжесть — дом, двор, вежа. 

Надворі — простір назовні, коли говорити про 
нього в будинку. 

Лекс. 1596. 56: вн'Ь — на дворТ (на дворі). 
Двірець, двірця, ст. сл. дворьць — двір чи палата: 

Стань, матінко, край двірця, —- іде твоя дочка до вінця, 
Метл. 173. В З.У. двірець — з польського сіхуоггес — 
означає вокзал, нім. ВаЬпЬої 

Двісті, із ст. сл. дтьвіз с-ьтіз, двІзст'Ь: Гей, у Луцьку, 
славнім місті, там зійшлось не сто, не д в і с т і, Гр. (В З.У. 
зберігається архаїчне дві ста); род. відм. двох сот; дав. 
в. двом стам. 

Двоє. ст. сл. двоє, двой — визначає дві особі, або 
Дві речі однакових: двоє дітей, двоє дверей. Обоє цс 
одне і друге разом, иіещие, - той і другий, такий і та¬ 
кий: Вони обоє (чоловік і жінка) п’ють. 

Дворецький — управитель двірця (палати). 
Алф. XVII в. 51: „Архнмагерь - начало поваром мли 

д в о р е ц к о й”. 

Дворянин, -на, ст. сл. дворянин-ь — шляхтич, влас¬ 
ник двора (земельного маєтку). 

Де — визначає місце, із ст. сл. где, кт>де. Ст. слов. 

пам’ятки і давньоукраїнські пишуть где, рідко гд-Ь. Фор¬ 
ма д е постала через відпад початкового г. 

Лекс. 1627. 211: где (тут ніколи нема гдф). 

Лексис 1596 і Лекс. 1627 років завжди мають где, 
а не пик Так і всі українські пам’ятки, а російські мають 
гд -Ь. 

В З.У. де вживається для визначення напрям¬ 
ку куди, ПІД ВПЛИВОМ ПОЛЬ. §СІ2Іе( кудй). Де се ви мене 
завезли, Хотк. 8. Де ті прийдуть, там вже добра не ждати, 
Щур. Рол. 97, — все п. На Сході лише куди: Куди кінь 

з копитом, туди жаба з хвостом, Ном. № 2547. Куди ти 
йдеш (З.У. — де ти йдеш). 

Дебелий із ст. сл. дебель — товстий, грубий, коренас¬ 

тий, присадкуватий. 
Лекс. 1627 р. 50: „Дебелость — грубость. Дебел, де¬ 

белий — грубьій, толстьій”. 
Лекс. 1596. 106: Дебел — грубий. Дебелость — гру¬ 

бость. 
Дебр, арх. — ст. сл. дьбрь — провалля в лісі. 
Лекс. 1627 р. 50: Дебрь — падол зарослий. 
Пізніші значення: пустиня. Шевч.: І дебр — пустиня 

неполита... 
Лекс. 1627. 146: скала, дебря. 
Лекс. 1627. 230: Стремнина — прикрий берег албо 

скала, или дебря. 
Слово о п. І. 1187 р.: На болони б%ша дебрь кияня 23. 
Слово дебр (жін. роду) — ст. укр. дебрь — в однині 

вживається рідше (пор. Паломн. Данила: дебрь велика); 

частіше — в множині. 
В З.У. дебра, дебря — під впливом поль. гїеЬга, беЬ- 

гга. — Кожда дебра ваша стане за тисячу вояків, Фр. 
ЗО 3. Б. 85. 

Девора —- ім’я жінки судді, д. є. ВеуогаЬ (бджола). 
Суд. 4. 4. І Іа зразок цього дають ім’я з німецького 
Віпе — бджола. 

Дев’яносто — панівна на Сході форма для зазначення 
числа 90, вживана в мовах українській, російській і біло¬ 
руській. Грамота галицька Бснка 1398 р. знає цю форму. 
А писана листть оу Коломьш ... подь л'Ьтьі Р. X. 1000 л'Ьт, 
и 300 ліуг и девяносто лкт и осмоє л^т. — В глибоку дав¬ 

нину було числення і по 90, напр.: Домонгь со Псковичи 
сь тремя девяности плФни землю Литовскую (IV Новг. 
Літ. рік 1266), див. Срезн. Мат. І. 650 (тут багато прикла¬ 

дів). 
Виставлено багато гіпотез, як постала форма дев’я¬ 

носто, але вони не переконливі; у всякому разі це складе¬ 
не слово: дев’яно-сто, пор. ст. гр. епепекопіа, лат. попа- 

§тіа, сюди й дев’яносто. 
Дев’яносто. Пор. тур. „біркала он”: один, оста¬ 

ється десять, без одного десять: „кала” — один, „он” — 
десять. Дм. 496. 
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Дев’ятдесят, дев’ять десятків, ст. сл. девять десять, 
— звичайна вдавнину всеслов’янська форма. Тепер ця фор¬ 
ма часта в З.У., а на Сході мало знана, панує дев’яносто 
(Див. девяносто). 

Дев’ять — спільнослов’янське й частково індоевр. сло¬ 
во. Ст. сл. девять (зо звуком § замість я). — А в гли¬ 
боку давнину панувало числення по дев’ятках, цебто три 
трійки. Напр. у Паісієвому 36. к. XIV— п. XV в.: Варують 
в-ь вильї, их же числом три 9 сестрсниць (Срезн. М. І. 651). 
І Іор. у казках: „тридевятеє царство”. 

Дедекувати, арх. присвячувати, з лат. бебісагє - за¬ 
являти; присвячувати що кому; посвячувати Храм. 

,.Працу мою дедекую и офірую”, Лекс. 1627 р. 
Деградувати, з фр. бе^габег — обнижувати ступінь 

(лат. §габиз) чого: якости, ранги і т.д. 

Карати и деградовати. Катих. 1645 р. 38. 

Деклярувати — подавати до відома, з фр. бесіагег 
— з’ясувати що ясно словами. Це фр. слово походить 
з лат. бесіагаге — роз’яснювати що. 

Лекс. 1627. 193: Пров'кщеваю — ознаймую. 
Деко, з нім. Беске — покривало, заслона. 
Декокт, декокту, з лат. бесбсїшп, нм. бег Бесокї — 

відвар з лікувальних рослин. 

Декрет, -ту, з латин, бесгеіит, нм. баз Бесгеї; мн. 
декрети (З.У. з п. декрет, мн. декрета) розпорядження, ст. 
сл. укази. Лат. бесгеїит у стародавньому Римі — це: по¬ 
станова імператора, чи консули, чи сенату. 

Лекс. 1627. 240: Суд, сказапьє, декрет. 
Лекс. 1627. 273: Устав постаповлепьє, декрет. 
Лекс. 1627. 159: „ГІовеленіє — мандат и тьіж декрет”. 
Делегат, з лат. бе1е§аіиз — висланий, посланець; лат. 

1е£пге вислати кого з якимсь завданням; лат. Ісщаіия - ■■ 
у давньому Римі посол; тепер — уповноважений папи. 

Делікатний, з лат. беїісаіиз (від беїісіо — приваб¬ 
люю), привабливий, принадний, ніжний. 

Лекс. 1627. 181: Роскошньїй, делізкат. 
Деліла, д. є. БеїіІаЬ — филистимлянка, що погуби¬ 

ла Самсона (Суд. 16. 4-20). Слово не євр. походження, ети¬ 
мологія не вияснена; вияснювали: зрадниця, гетера. В каз¬ 

ках „Арабської ночі” зрадливі жінки все звуться Деліла. 

Була спроба виводити Самсона від „сонця”, а Делілу — 

від „місяця”. 

Демарш, демаршу м. р., у нас відмінюється, з фр. 
бетагсЬе — виступ, хід, рід заходів — головно диплома¬ 

тичних; напр., дип. протест. 
Демйд, -да, ст. сл. Діомидн, гр. рада Божа. В Лекс. 

1627 р. 392: „Діомйд — Дивен с-ьвктник, або славновкща- 

тель”. 
Демон, гр. баітоп — дух, злий дух. 
Лекс. 1596. 116: Дкмон — бкс, чорт. Дкмонскій — 

чортовскій. 
Дем’ян, -на, ст. сл. Даміанн, лат. присвячений рим¬ 

ській богині Дамії. Лекс. 1627 р. 390: „злопитатель”. 
„Д ем’янова юшка” — кажуть, коли хто непотрібно 

надто багато просить. Вираз узятий з байки І. Крилова 
„Демянова уха” 1813 року. 

Денний, денник. (В З.У. місцеве дневний із ст. слов. 

дьневьн'ь); пол. бгіеппу. 
Денник, денникар часті в З.У., з п. бгіеппік, бгіеп- 

пікагх; укр. літ. щоденна газета (не слід змішувати з що¬ 

денником, що означає: діярій, журнал для записування що¬ 

денних подій з особистого життя). 
Денйс, -а, зменш. Денйско, ст. сл. Діонисій — бого- 

натхнений; з гр. Біопузоз (чи Вакх) — бог виноградар¬ 

ства. 
Лекс. 1627 р. 392: Славенн, или двоєостровній, або 

божеско порушеньш. Бахусь, бог поганскій, або бог об- 

жирства, п’яй”. 
День, дня, ст. сл. дьнь, лат. біез, перс, біа, сане, біу 

— світити, ясніти. 
Ст. сл. і ст. укр. родов. відм. однини був дьнє або 

дьни (а не дня), його оригінальний род. відм. зберігся 
в слові сьогодні. Також див. в Грінченка „Під тихими вер¬ 
бами”... другого дні”. В живій мові зберігається й ст. 
слов. і ст. укр. родов. відм. множ, дьнь, день. Напр. у Грін¬ 
ченка „Під тих. верб.”: „Проминуло кілька день”. Але 
разом з цим: „Днів через кілька”. 

Слово о п. І. 1187 р.: Третьяго дни. 
Слово о п. І. 1187 р.: Другаго дни. 
Д е н ь в євр. мові ]от, час-еі, але часто в Біблії іот 

день заступає рідке еі — час. В Книзі Буття маємо: І си¬ 
дів він з ним сЬобез ]ашіт 24. 14, ц. сл. мкеящь дней, цеб¬ 

то місяць часу. І сталося по закінченні двох літ днів 41. 1, 

— двох літ часу. Скільки днів (=часу) життя твого 47. 8, 
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9. Звідси постав і вираз „довгота днів” Пс. 21. 5, цебто 
довголіття. В Єремії ЗО. 7 і от день ужито як синонім еі 
часу. Те саме часом знаходимо і в мові Нового Заповіту, 

Лука 2. 6: Исполнишася дніє родити ей, — настав був їй 
час породити. 

День і ніч працювати, старе нощеденствувати. 
„В топографію и в ней двол'Ьтіє ногцеденствуя” Лекс. 1627 
р. 476. 

Депозйт, з лат. сіерозііит — відкладене; гроші або 
цінні папери, що довіряються банкові чи щадничій касі 
для зберігання, а іноді й для використання, — переважно 
на недовгий період часу. 

Лекс. 1627. 175: Реч поггЬрспля п до сховали даная, 
депозйт. 

Депутат, з лат. сіериіаіиз — посланий; виборний пред¬ 
ставник. В СССР послів до парляменту називають депута¬ 
тами. Також депутати до Верховної Ради СССР. — В З.У. 
„депутат” (з нім. Бериіаі:) означає порцію будь-чого, па¬ 
пок, додаток до утримання. 

Дер! — звуконаслідув. рвання тканини. Деркає дер¬ 
кач, -ча; деркати, деркотіти. 

Дервіш — мусульманський чернець. З перс., по-араб. 
факір. 

Деревище, місц. домовина. В Слов. Гріиченка слова 
„деревище” й „дубина” означають домовину. Ст. слов. 
гроб^ь. Ст. сл. рака означає переважно хранильницю мо¬ 
щі в. 

Лекс, 1627. 205: Рака — трунна, деревище або мари. 

Деревляни. — „Слов’Ьне друзіи деревляне, зане с'Ь- 
доша в л’Ьс'Ьх" (Іпат. Літ. 3). —- Українське плем’я, що 
з давніх-давен заселювало територію лівих приток Прип’я¬ 
ті. Теперішня назва цієї території - Полісся. 

Де реви я, арх., зветься оселя звичайно без Церкви, 
а як є Церква — це вже село. Деревня-оселя на місці, на 
якому вирубані всі дерева. 

Дехто виводить це слово від ст. сл. д р а т и (дерти) 
— розчищувати корчунок під будову оселі в лісі. 

Дерево, ст. сл. древо (інколи й др'Ьво) — так кажемо, 
коли дерево росте, цебто „дерево на пні”. Але палити дро¬ 
вами (від дрова, р. в. мн. дров), а не деревом. 

Слово о п. І. 1187 р.: А древо с тугою к земли прекло- 

нилось. 
Слово о п. І. 1187 р.: Древо листвіє ерони 32. 
Дерево. „Розтікається миссю по дереву”, — вираз 

узятий зо „Слова о полку Ігореві” 1187 р. Тут „мись” — 
білка, вевірка, дехто читає „мислію”. Вираз став іронічним, 
коли забагато говорять про що. 

Держава, ст. сл. дрьжава (пор. ст. сл. дрижати — 
держати (тримати) — те, що хто посів (посідання), влас¬ 
ність, сила, влада, держава (в політичному значенні цьо¬ 
го слова). 

Лекс. 1627. 239: Набьітьє, маєтность, имішіє, держа¬ 

ва. 
Лекс. 1627. 319: Могутство — держава, щЬсарство. 

Держати — тримати, ст. сл. дрижати. Звідси: держа¬ 

ва, держак (ст. сл. рукоять). 
Грамота кн. Мстислава 1130 р.: Держа Руську Землю. 

Дерзати, арх., літ. насмілюватися, бути смілим, ст. сл. 
дрпзати, дрпзовати, дризнути — сміти, відважитися; 
дрнзнкн, др'ьзьи — смілий, гордий, зухвалий; сане. 

ІЬагзуз — смілий. 
Слово о п. І. 1187 р.: В'Ьща душа ви дрнзі> т'Ьл'Ь 

36. 
Лекс. 1627 р. 50: Дерзаю — смФю, смілий єстем . .. 

Друзок — смілий, зухвальїй. 
Дерзко, арх. — без встьіду, Син. 4. 

Дерти — літерат. деру, дереш. 
Вже встаровину було драти, деру, звідси пішли 

сх. укр. й літер, форми: деру, дереш, дере, деремо, дерете, 
деруть. Було давне й дьрати, дьру, звідки пішли зах. 
укр. форми: дру, дреш, дре, дремо, дрете, друть; життя 
останніх форм підтримують також і подібні п. форми. 

Дерти. — Стара сміховим.: Коза дере лозу, вовк — 
козу, вовка — мужик, мужика — пан, пана — юриста, а 
юриста чортів триста. (Б. Лепкий, „Мазепа”). 

Дерти. Задирака - хто легко зо всіма задирається 
(свариться). 

Десерт, з франц. слова й е з з ет і — овочі або які 
солодощі, що подаються на кінці обіду. Російське дессерт, 
українське десерт; поль. йезег, 1е§итіпа; по-україн- 
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ському „лакоминка”, але це народня форма. В „Ене- 
їді” Котляревського читаємо: 

Та лакомини разні їли, 
Буханчики пшеничні білі. 

Словник Уманця подає: ласощі, солодощі, легомйни. 
В літературній вимові прийнято вимовляти тільки де¬ 

серт, десертовий і десертний, так подає академічний „Рос.- 
укр. словник'’ І 213. ГІор. пім., аигл., італ. сіеззегі; у мовах 
чеській, болг., рос. і ін. зберігається кінцеве т; польське 
сіезег із живої французької вимови сІеззеїТ. З ПОЛЬСЬКОЇ 
також і зах. укр. десер. 

Слово сіеззегі походить від фр. сіеззегуіг - прибира¬ 
ти все із стола після обіду. 

Десний, арх. — правий; ст. сл. десьшь. 
Лекс. 1596. 106: Десньїй — правий. 

Десниця, арх. — правиця, ст. сл. десьница. 

Лекс. 1627 р. 51: ,,Десная деснйца: правица, рука пра¬ 

вая, метаф(орично) дГвка”. 
Лекс. 1596. 106: Деснйца — правйца. 
Караюча десниця — рука (права), іцо карає. 

Деспект, арх. — моральне знецінення, протилежність 
респекту (пошани); з лат. сіє — частка, що означає брак 
чого + гезресіиз — пошана. 

Лекс. 1627. 267: Укоризна — вина, безчестіє, деспект, 
еромота. 268: Укоряю, зневажаю, деспектую, скаржуся. 

Десперація, з лат. сіезрегаїіо — безнадійність, одчай. 
Десперація албо отчаяніє о милосердю Божими. Ка- 

тих. 1645 р. 896. 

Деспот, з грецького сіезрбіез, спочатку означало гос¬ 
подаря дому, а пізніш * - правителя, Єпископа (Владику), 
царя з необмеженою владою. В схід. част. римської імперії 
деспот — співправитель імператора; в Сербії „деспот” бу¬ 
ло титулом царів, без жодного недоброго відтінку. В XVII 
в. в українській літературі „деспот” — могутній правитель; 
напр. у „Палинодії” 1621 р. Захарії Копистенського князя 
Костянтина Острожського названо деспотом: О преслав¬ 
ний ви, которнхь очи видали того пресвітлого деспота 
(„Русская Историческая Библиотека”, т. IV, ст. 1139). 

Але вже в Греції слово „деспот” зв’язане було з ти¬ 

раном, правителем, що більше дбає про себе. Теперішнє 

значення „деспота” — самовільний, самовладний, жорсто¬ 
кий. 

Десть, дести — стародавня міра паперу, з перс, деста. 
Число листів у десті не було однакове. І кілька разів скла¬ 
дений лист був також десть, як зшиток. За нового часу 
установлено десть — це 24 аркуші, а 20 дестей — це стопа. 
За сов. влади десть став 50 аркушів з 1918 р. 

Десять — спільнослов’янське і індоевроп. слово. Ст. 
сл. десять - - 10, десятин — десятий. 

Десять змінилося на — дцятьв закінченні чис¬ 
лівників (одинадцять, дванадцять і т. ін.), цебто із ско¬ 
рочення давнього десять постало через випад ненаго- 
лошеиого е в складних числівниках дсять-дцять; оди¬ 
надцять = один - надесять, єдиннадесять і т. ін. Див. „Рід¬ 
на Мова” 1933 р. ст. 254. Наша система рахувати з глибо¬ 
кої давнини вже десяткова (за числом пальців на руках), 
тому десять маємо в багатьох складних числівниках, 

напр. два - на - дцять, три - на - дцять, чотири - на - дцять, 
п’ят-на-дцять, шіст-на-дцять, сім-на-дцять, вісім-на-дцять, 

дев’ят-на-дцять. Число десятків (-дцять, десят): два-дцять, 

три-дцять, п’ят-десят, шіст-десят, сім-десят, вісім-десят, де- 
в’ят-десят. 

Десять раз щось робити: Я десять раз ходив, 
я десять раз говорив тобі й т. ін. Пор. Кн. Буття 31. 41: 
„Ти десять раз міняв мені заплату свою” (говорить Яків 
до Лавоила), пор. іще 31. 7. Числа 14. 22: Ви пробували 
мене десять раз. Йов 19. 3: Десять раз це мене ви соро¬ 
мите. — Тут „раз” (ст. сл. род. в. мн.) = разів. 

Деталь ж. р., з фр. сіеїаіі — подробиця, дрібниця. (В 
З.У. давніше писали детайль). 

„Веіі5 ех тасЬіпа” лат. — „бог із машини” — роз¬ 
в’язка через втручання непередбаченого. В гр. трагедії 
розв’язка часом наставала через втручання божка, який 
являвся на сцену при допомозі спускового механізму. 

Дефінітивний, з лат. сІеБпіііуиз — остаточний. (Це 
слово більше вживається в З.У., менше на Сході). 

Дефравдація (з лат. сіеіхаисіаге — обманути) — зата¬ 
єне розтрачення грошей людиною, якій ці гроші були дові¬ 
рені. Це слово вживається в З.У.; на Сході — спроневі- 
рення, обман, крадіж, фальш. В З.У. казали: Коли вкраде 
пан — то „дефравдація”, коли вкраде хлоп — то „крадіж”. 



Дехто й дещо, коли їх вжито з прийменником, прий¬ 
мають прийменника частіш по де: де на що, де про що, 
де за кого, де про кого. Поговоримо де про що, Кул. 131. 

Погомоніли де про що і роз’їхались. Гр. Сл. І. 374. Коли 
дехто підмет, то присудок може бути і в множині: Схи¬ 
лилась громада, і плакали дехто, Млр. Св. 51. 

Децидувати, з фр. бесісіег — рішати; з лат. сіесісіеге 
— утинати, вирішувати. (Це слово більше вживається в 
З.У.; на Сході: постановити, вирішити). 

Децйзія, з лат. сіесізіо — рішення, постанова. (Це сло¬ 
во здебільшого в З.У.; на Сході: ухвала, постанова, рі¬ 
шення). 

„Повзяти децизію” — це з польського ,,ро\У2І$с <іе- 
суг^”. Правильно: вирішити, постановити, ухвалити. 

Дещо — це займенник, що означав: щось, щонебудь; 
ст. сл. ігіміьто; англ. зошеШіпд. (Б З.У. під впливом поль. 
піесо - трохи, неправильно вживають слово дещо в 
значенні трохи. Чайк. Ол. 4.: Шапка похожа дещо на 
російську). 

Джерело, -а; множ, джерела, род. множ, джерел. Пор. 
у Щур. Рол. П9: В полі джерело дзюрчало. (В З.У. часто 
вживають архаїчну форму: жерело). Ст. сл. источьниюь, 
ПОЛЬ. 2Г0ЙІ0. 

Дзвеніти, ст. сл. звьнТти; наслідування металічного 
звуку. 

Слово о п. І. 1187 р.: Звенить слава в Кьгєв'Ь. 

Слово о п. І. 1187 р.: Что ми звенить. 

Дзвеньк-бреньк — звуконаслідуван. щипкового му¬ 

зичного інструменту. Також: дзвенькати, -пути, -кання. 

,’Іекс. 1627 р. 42: „Клас — голос, дзвенк, брепк”. 
Дзвін, дзвона; ст. сл. звони; рос. звон; пол. сіг^оп. 
Слово о п. І. 1187 р.: А онь ви Києві* звони сльїша. 
Дзвоиок, Лекс. 1627. 76. 
Дзвонити. Слово о п. І. 1187 р.: Позвониша За- 

утренюю рано в колокольї 36. 
Слово о п. І. 1187 р.: Позвопи своими мсчи 33. 
Слово о п. 1. 1187 р.: Звонячи в'ь прадізднюю славу 27. 
Слово о л. І. 1187 р.: Звоня рускьіми златомн 25. 
Дзвонити — телефонувати, так па Сході, рідше: 

телефонувати. 
(В зах, укр. говор. збереглося архаїчне звонити). 

Дзеґарок — місцевий варваризм (ентражизм), з поль. 
2Є£агек —- годинник; поль. ге§аг з нім. 2еі§ег — той, що 
показує. 

Лекс. 1627. 303: Часослов — годинник, зеґар. 

Дзелень, дзеленькати, дзеленчати — наслідув. звуків 
дзвінка. 

Задзеленчить телефон, Гонч. Л. і 36. 18. 

Трамваї дзеленкучі, Гонч. Л. і 36. 16. 

Дзень! — звуконасл. зударення металю. Звідси дзень¬ 
кати, дзенькання. Подвоєна форма: дзень-дзень! Здовже¬ 
на форма: дзелень! Складна форма: дзень-дзелень! Звідси: 
дзеленькати, дзеленькотіти, дзеленчати. З прамови. 

Дзеркало (в З.У. в живій мові збереглася архаїчна 
форма зеркало); ст. сл. зртщало, зьрьцало, зєрцало; ст. 
укр. свічадо. (Див. Словн. Грінч.). Місцеве: люстро — з 
поль. Іизіго, а це з лат. Іивїхит — те, що блискуче. 

Дзюр! — звуконаслід. падання води тонким струм¬ 
ком. Звідси дзюрчати; дзюрити — коли струмок більший. 
З прамови. 

Також: щор! цюркотати. 

Дзюрити — текти тонкою цівкою, дзюрком — течією, 
дзюрочка — капля, крапелька. Слово звуконаслідувальне 
в полтавському й півд. київських говорах. 

Дзюрчить, біжить криниченька, Кул. Досв. 157. А сріб¬ 

ная хвиля дзюркотить. ІЬісІ. 70. В З.У. арх. журчати. 

Дзяв! — звуконаедування щеняти. Звідси дзявкати, 

дзявкотіти. З прамови. 

Дзьоб! — звуконаслідув. удару дзьобом, коли пташка 
поживу клює. Звідси дзьобати, дзьобання, дзюб, дзюба¬ 
ти. Часом дзюґ! З прамови. 

Диб! — рухонаслідув. дитячої або невправної ходи. 
Звідси дибати. Також подвійна форма: дйбу-дйбу! Коли 
дитину водять ходити. 

Диб, диб-диб, дибки, дибати — ходити в дит. мові. 

Дибки, дйбці, дйби — колоди з діркою, куди заправ¬ 
ляли ноги арештантам чи новобранцям, щоб не втікли. 
Назва від дибати: насилу ходити. Свидн.: Явтуха в дибки 
забивають 79. 
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Дивак, з поль. бгішак; укр. дивний, химерник, хи¬ 
мерний. Шев. Перебендя: „...старий та химерний”. Та¬ 
кож: чудний, Грінч. Словн. Ст. сл. страньн'ь, дивьн'ь, 
чудьи-ь. 

Лекс. 1627. 213: Незгодливьій, дивак. 

Диван, -па — найвища державна рада, що була до¬ 
радчим органом турецького султана. 

Диван (перс.) — м’яка канапа, софа. 

Диван — прийнята на Близькому й Середньому Сході 
назва збірки одноримових віршів, розміщених в азбуч¬ 
ному порядку рим. 

Дивитися див. диво. 

Диво — чудо, дивний — чудний, дивитися — сильно 
придивлятися, дивуватися. Стар. слов. диво, дивт> — чудо, 
дивьн'ь —- чудний, дивовижний, дивити ся — дивуватися. 
Слово спільнослов’янське й індоєвропейське. Пор. санскр. 
Беуаз — Бог, божественний, лат. біуиз —- божественний, 
Беиз — Бог, і т. ін. Пор. лат. тігагі: дивуватися і диви¬ 
тися з дивом. Пор. серб, дивити се — дивуватися; болг. 
дивй — дивувати. — Сюди ж: дивина, дйвно, дивовижа, ди¬ 
вовижний, дивовисько, диибта, дивування, дивувати, -ся 
і т. ін. 

Дивувати — викликати здивування в кого; ст. сл. уди- 
вити, удивляти, удивлювати. Напр., у вислові „дивом ди¬ 
вувати”. 

Дивувати — дивуватися; напр., „Гей, не дивуй¬ 
те, добрії люди, що на Вкраїні повстало . ..” 

Лекс. 1627. 26 г: Удивляю -— дивно чиню. 

Дивуватися —- бути здивованим. Ст. сл. дивити ся, 

дпвовлтн ся. 

Не дивуйтеся тому.. . Катих. 1645 р. 60. 

Дигнітар, -ря, арх. — достойник; з п. бу£пі1:аг2, а це з 
фр. бідпііаіге — достойник, головно державний достой¬ 

ник (з лат. бі^пДаз — гідність). 

„Дигнітар велможньпі”, Лекс. 1627 р. Пер. 

Дидаскал, -ла —• учитель, з гр. бібазкаїоз — учитель. 
У братських школах в Україні ХУІ-ХУІІ в.в. учителів нази¬ 
вали дидаскалами. 

„Любомудра Кир Лаврентія Зізаніи дідіскала”, Лекс. 
1627 р. 476.” 

Абьі по школах вск дидаскалове своих учнев запра- 
вовали, Катих. 1645 р. (Передмова). 

Дижур — вартування; з фр. еіге сіє )оиг — бути на 
варті, (іоиг — день). — В З.У. дижур з поль. бугиг. 

Дик — дикий кабан. 

Дйкий —• невиплеканий, некультивований, примітив¬ 
ний, злий, жорстокий, хижий. 

Ст. сл. динь, диюьіи; рос. дикий, пол. бгікі. 
Похідні слова: дикун, дикар, дикунство; дичавіти, дич¬ 

ка. 

Лекс. 1596. 266: Сверкпьій —- дйкий. Сверкпіє —- ди- 

кость. Сверкпство — дич. Сверкпствую — дичаю. 

Диктування — сама чинність; диктант — матеріал, 

що має бути подиктованим; диктат-— матеріал вже по¬ 

диктований; диктовка р. Часто зам. диктування, диктант 
кажуть диктат. Писати за диктуванням або під дикту¬ 
вання. З лат. бісіаге — часто що говорити, повторяти, 
диктувати (від сіісеге — говорити). 

Дйня див. гарбуз. 

Диплом, -ма — офіційне свідоцтво про закінчення уч¬ 
бового закладу або про нагороду. З гр. сііріота — удвоє 
складений лист, фр. сПрІбте, від гр. біріоо - складаю 
удвоє. 

Дипломатична наука — вивчення методи міждержав¬ 
них зв’язків; від гр. сііріота —- удвоє складений лист, 
фр. біріотаіщие. 

Дйптих — з двох дощечок складень, на якому запи¬ 
сували імена для поминання за Богослужбою. З диптихів 
постали Пом’яники чи Синодики. З гр. бїріусЬоз (бі — два 
+ ріуззо — складати) — удвоє складений. 

Диригент (з фр. бігі§ег — управляти, керувати) — 

особа (з спеціяльною музичною освітою), що править ор- 

кестрою, хором, оперною виставою. 

Дйскос — блюдечко для положення в нього Агнця при 
Св. Літургії, з гр. бізкоз — диск, плоский кружок, кругла 
пластинка. 

Лекс. 1627 р. 350: „Широкая миса або талкр, ел. (линс- 
ки) д і с к о с”. 

Лекс. 1627 р. 51: „Дїскос — талкр, таркль, широкая 
миса, окрьін албо крьінов”. 
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Диспенсація — акт розподілювання чого; спеціяль- 
ний дозвіл чинити що поза правилами чи законами (грець¬ 
ке оікопотіа в богословському значенні цього слова), з 
лат. сіізрепзаііо — розподілювання чого. (Принцип цер¬ 
ковної е к о н о м і ї оснований па тому, що дозвіл вищої 
духовної власти чинити що поза правилами Церкви (ка¬ 
нонами) дається за точно означеною умовою - - на доб¬ 
ро Церкви). 

Лскс. 1627. 246: Смотреніє, строєніє, вочеловкченіє 
Господнє, икопомія, діспенсаціо, лат. 

Диспутація, арх., диспут *— усний спір наукового ха¬ 
рактеру; дебати після прилюдних лекцій чи доповідей, з 
лат. сіізриіаііо — від сіізриіаге *— міркувати, розбирати, 

сперечатися. 
Лекс. 1627. 209: Мовленье, словко або діспутація. 

Лекс. 1627. 250: Состязаніє — діспутація. Состязаюся 
— діспутуюся посполу, вьіпьітуюся взаєм. 

Лекс. 1627, 239: Діспутація, гадка, пьітаньє, Пьітаю, 

діслутую. Діспутувалися з собою, діспутуватимет. 
Не будучи вченьїмть, вт> диспутаціи з єретиками не 

вдаватися. Катих. 1645 р. 416. 
„В диспутаціи перекониваю”, Лекс. 1627. 76. 

Диспутувати див. диспутація, диспут. 
Лекс. 1627. 459: В ґанку стоїки філософи діспутували. 
Лекс. 1627. 195: „Реч тая, о которой ся дйскутуют, 

прекословіе”. 
„Доводне діспутую”, Лекс. 1627. 92. 
,,І Іе предіспутовапьій — которого трудно збити”, Лекс. 

1627 р. 3. 

Дисципліна (з лат. сіізсірііпа — вчення, наука) — 1) 
даний предмет знання або студій (папр. математика, філо¬ 
софія і т.д.); 2) обов’язкове підкорення даної спільноти 
людей установленому порядкові (напр., військова дисцип¬ 
ліна, організаційна дисципліна і т.д.). 

Дитйна, ст. сл. дктина і дитина; пол. сШесіпа. 

Дитя, ст. сл. д'Ьтя, корінь д к- = д о і, доїти, цебто 
дитя той, кого „доять”, годують персами. Див. доїти, 

доїлиця, доярка. 
Дитя -— слово всеслов’янське, що визначає спільну 

назву для малих і хлопчика, і дівчинки. Спільної назви ін¬ 
доєвропейської, а також балтослов’янської немає. Ст. сл. 

д'Ьтя (юс малий на кінці); множина для обох родів дкти. 
У всіх слов’ян назва дитя роду середнього. Укр. дитя 
— мн. діти, дитина, дитячий (зах. укр. діточий, дитиня¬ 
чий), дітва, дітвак, дітвора. 

Дитя й син в ст. євр. мові звичайно передають¬ 
ся одним словом: сини, Ьапіш (бо за дітей хотіли мати 
головно синів). Пор. Єр. 31. 15: „Рахиль плаче аі ЬапесЬа 
за синами своїми, ц. сл. плачущися чадн своїхт> (за діть¬ 
ми), не хоче потішена бути за діти свої (гебр. за синами 
своїми), бо немає їх”. 

Гр. в кн. Мстислава 1130 р.: Болите Бога за мок дкти. 
Лекс. 1596. 176: Младенець — дитя и тьіж виросток. 

Дитяча мова, дитячий лепет — цим пояснюємо постан¬ 
ня слів типу мама, папа, тато, дядя, тятя і т. ін. Трубачов 
193-197 оправдано критикує це, кажучи, що з дитячого 
лепету самі батьки творять бажані їм слова: ма-ма, та-та, 

дя-дя, миня, киця, паця і багато інших. А дитячий лепіт 
сам собою — без значення. 

Дитячий, рідко дитинний: Згадали забавки дитячі. М. 

В. II. 179. З.У. дитйнячий або діточий: Діточий сміх. Лей. 

З гл. 143. 

Дишель, -шля, з нім.БеісЬзеІ — голобля, довгий гру¬ 
бий дрюк у воза, по обох боках якого запряжені коні; 
дйшло. 

Диявол, ст. сл. диаволть і диявола, з гр. сііаЬоІоз — 
брехун, клеветник, гр. сІіаЬоІе — клевета, лож, ненависть, 
дієслово сІіаЬаІІо — клевещу, брешу, сварю, розсварюю. 
У християн „диявол” — злий дух, який сварить людей і 
веде їх до иенависти. 

Лекс. 1596. 11: Діявол — оболгатель, звадца. 
,, Диявол панервкп зверг ярмо и ста лея апостатою”. 

Лекс. 1627 р. 362. 

Диякон, ст. сл. диякона?, гр. Біакопоз — слуга (Слова 
Божого), помічник Священика чи Архиєрея при Службі 
Божій. 

Ді. — Давня приставка до перед дієсловами, що по¬ 
чинаються з 2 приголосних, між якими колись був глу¬ 
хий голосний т чи ь, в зах. укр. говорах послідовно пере¬ 

ходить на ді; дібрати, дігнати, діждати, дізнати, дійти, ді¬ 

ставати, діткнутися і т.п., навіть дізволити і т.ін. Але на 
Сході таке до ще не перейшло на ді, тому тут маємо: доб- 
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рати, догнати, дождати, дозволити, дознати, дойти, до¬ 
ставати, доткнутися і т. ін. Процес зміни до на ді в Сх. Укр. 
вже почався: діждати, дійти і т. ін. 

Діадема — див. діядема. 

Лекс. 1627. 458: Стефан, ел. — діадйма, корона, ві¬ 
нець. 

Діалект, арх. — діялект; відгалуження загальн. мови, 
якою говорить частина народу. Від гр. сііаіекіоз — говір, 
наріччя, розмова. Кожен народ має свою мову, яка ділить¬ 
ся на мови областей, на діялекти. Українська мова дуже 
помітно ділиться на діялекти: східні й західні, а в ос¬ 
нову мови літературної лягли діялекти східні, головно 
київський та полтавський, 

„Первкй язьїком полским, а тепер діалектом руским, 
Катих. 1645 р. (титул). Діалектом полским (там само, 
Перемова). 

.,Розмаитьіх діялектов”, Лекс. 1627 р. Пер. 
Діва, ст. сл. дізва, дквая — слово всеслов’янське, ви¬ 

значає незамужню дівчину. Ще в ст. сл. була форма діьвая, 
пор. срб. д'Ьва і д'Ьвая, укр. діва, дівка і рідке арх. дівая, 
відоме в З .У. Укр. діва — це форма арх., звичайно — дів¬ 
чина, дівка. — Форма дізва вдавпину була прикметником, 
який з іменин кувався, на цс вказує п форма дівая. В 
Клоцовому Збірнику XI в. маємо давальний відм. девізи. 
— Інд. евр. корінь :і:с1Ьаі — годувати грудьми, пор. дізтя, 
доитьі, доилица. Склад слова: д'Ь-ва. 

Слово о гі. І. 1187 р.: Готьскьія краспьія дізвьі 25. 

Дівер — брат чоловіка, діверка — жінка дівера, 
ст. сл. дізвєрь, — слово всеслов’янське. В зах. слов. мо¬ 
вах (і в З.У.) це слово випирається чужим словом шва- 

ґер — з поль. 52\\га§іеі\ а це з цім. 8с1т^а§ег. 

Д і в й ц я, арх. — дівчина, із ст. сл. дізвица. 

Слово о п. І. 1187 р.: А віз соколца опутаєвк крас¬ 
ною дивицею 43 (тут же: дквицею). 

Дівчина, зменш, форма слова д і в к а, а це — зменш, 
форма діва, ст. сл. д'Ьва, ст. сл. зменш, ф. д *Ь в и ц а, 
укр. дівиця. (Пор. Г. Квітка-Основ’яненко .,Маруся”). 

Лекс. 1627. 462: Талоеа кумі — дізвице, встани — діз- 
войко, взрости. 

Лекс. 1627 р. 60: „Дитя — хлопець або дівчина”. 
Лекс. 1627. 310: Юнота -— младемец албо дізвчина, па¬ 

нянка. 

Дід —- батько чийого батька або матері; взагалі — 
старий чоловік. Слово всеслов’янське й індоєвропейське. 
Ст. сл. Д'ЬД'Ь. Укр. здрібнілі фоми: дідусь, дідуньо. Нім. 
Огоззуаіег — „великий батько”, фр. §гапс!-реге. Місце¬ 

ве укр. дідо. 
Слово о п. І. 1187 р.: Пратрепа славу дкду своєму. 

Лекс. 1627 р. 59: „Дкд — старец”. 
Дід. Лексикон 1627 р. ст. 59: „Дід — старець, умали- 

телні же дядко, старчик, а не дідко, — сице бо ніції оби- 

коша діавола іменовати”. 
Діди — нащадки. Т. Шевченко: „Побачите славу, 

живу славу дідів своїх...” 253. 
Діду західніх говорах — це також „жебрак”. Пор. 

поль. сігіасі — 2еЬгак, на Сході: жебрак — старець. 
Дід див. „Рідна Мова” 1933, ст. 251-252. 

Дідизна — те, що позосталося в спадку по дідах або 
й батьках; арх. вітчизна. На Сході також дідівщина. Т. 
Шевченко: Свідок слави дідівщини... 

дїдИЧ — великий землевласник. Давніше значення: 
спадкоємець земельного майна; наслідник узагалі. Ст. сл. 
діздина — дідівщина, спадок. 

Лекс. 1596. 196: Насл'Ьдник — д'Ьдич. НаслКждаю — 
одіздйчую. (Старе укр. наслідник і модерне укр. спадко¬ 
ємець тепер починають підмінювати словом „наступник” 

— з поль. пазі^рса). 
(Через Хрещення) ставаємся дкдичами Божімьі. Ка¬ 

тих. 1645 р. 46. 

Дідів, дідова, дідове, дідівський — приналежний до 
діда. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вьіскочисте изи дкдней славк. 

Дідрахма, гр. сіїсігасЬта (сііз — удвоє, двічі; бгасЬ- 

те _ драхма) — монета вартістю 2 драхм; її рівновар- 

тістю був евр. шекель. 

Дідуньо, дідусь — дід у дит. мові. 

Дідько — диявол, чорт. 
Лекс. 1627 р. 59: „Дкдко — сице нкціи обьїкоша діа¬ 

вола іменовати”. 
Лекс. 1627. 127 подає: „Навадница — клеветница, дкд- 

чиця”. 
Лекс. 1627. 97: Дідько, діавол. 
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Діжкз, зменш, ф. слова діжа; ст. сл. дежа, а також 
адь, кадьца — рід великої дерев’яної посудини, зробле¬ 

ної з клепок, на воду, тісто, капусту, огірки тощо. 
Лекс. 1627 р. 50: Кадь, бочка или д-Ьжка. 

Дійсність — 
ний — реальний 
ствьнь; дійсність 
їозс, фр. геаіііе 
ГС5-річ). 

реальність, реальний стан, факт; від дійс- 
(юридичне: правосильний), ст. сл. дМ- 

рОС. ДСИСТВИТеЛЬНОСТЬ, ПОЛ. Г2ЄС2ул\7І5- 

(з лат. геаііз — дійсний, а це від лат. 

Діл з польського 
у львівській газеті „Наш 
відділ, частина. 

сігіаі. (ГІор. „Економічний діл” 
Прапор” 1933 р.). Літерат. укр. 

Ділаппя, арх. діяння, акція; ст. сл. дкланіє (арх. ді- 
лаиня, ділати, збереглися в живій мові З.У.). 

, Лексис 1&96. Дкланіє — робота. Д-кло — учинок. Ді- 
латель — роботник. 

Ділати, арх. — діяти, робити, чинити; ст. сл до¬ 
лати. 

Лекс. 1627. 470: Пратто — дклаю (ділаю). 

Діл йти, ст. сл. дклити — роз’єднувати. 
Слово о п. І. 1187 р.: Гради подклиша 32. 

Діло — літ., зах. укр. діло, ст. сл. дкло — робота, чин 
справа (англ. Ьизіпезз, опе’з сопсегп). 

„Діло" — назва щоденної газети, що до 1939 р. вихо¬ 
дила у Львові. 

„ 1 л 0 в РУках” — уже все добре, рос. „дело в шля- 
по . діло в капелюху, чес. гика ]е V гикауе: рука в рукаві, 

Д 1 л о. „У нього діло горить” — скориться, скоро й 
дооре йде. р 

Дім ■ житловий будинок; у перепоєному значенні: 
„родинне вогнище”, батьківщина; ст. сл. дом'ь, ідоевр. 
походження; йор. лат. сІотиз. 

, ^екс' і627. 280: Храмина — дом, домок, хоромина, 
мешканьє. Храм — дом. Храм Господень — Церковь Гос¬ 
подня. 

Лекс. 1596, 31: Храм — дом. Храмина — дом, домок. 
Хл'Ьвина — домок, дохмйще. 

Лекс. 1596. 33: Церковь — Дом Божий. 

Лекс. 1596. 13: Жйлище — мешканьє, дом. 

Дін, Дону — назва цієї ріки засвідчена була вже в на¬ 
ших старих писаних пам’ятках. 

Слово о п. І. 1187 р.: Синєго Дону. 

Дітйнець, арх. — ст. сл. дктиньць. Лавр. Літ. під 6600 
(1092) р. подає: Бачучи силу половецьку, наказав усім лю¬ 
дям бігти з острога в дитинець. „Дітйнець” — це внутріш¬ 
ня частина фортеці (острога). Назва постала від ст. сл. 
д'Нтииа — юнак, молодець, а дітйнець (давнє й дитинець) 
— це те місце в острозі, де знаходяться „дітини” чи „ди¬ 
тини”, гарнізон. 

Діядема (гр. сііасіета), ст. сл. в'Ьньць (вінець, звідси: 
вінчати), лат. согопа; також: коштовна прикраса жіночої 
голови — в формі невеличкої відкритої корони. — Діяде¬ 
ма спочатку визначала пов’язку голови давніх грецьких 
жерців. 

Лекс. 1596. 11: Діядема — корона. 

Діялект — говір якої мови; гр. сііаіекіоз — розмова, 

говірка, наріччя. 

Діялектйзм — слово з якого діялекту, що вживається 
в літературі. В деяких літературних творах персонажі го¬ 
ворять своєю місцевою мовою, вживаючи діалектизми, 
а це надає тим особам місцевого кольориту. 

Діалектизми — місцеві мовні особливості. Див. 
діялект. 

Діямант — брилянт, тюрк, алмаз; з фр. сііатапі;, з гр. 
асіатаз; асіатапіоз. 

Діямант — це також назва того друкарського 
шрифту, що розміром 4 пункти (близько 1.5 міліметра). 

Лекс. 1627. 451: Самаряне — діаментовьш. 

„Ділі” - - з ініціалів англ. слів Бізріасесі Регзопз 
р.Р.) — „п ереміщепі особи”. — Так американська влада 
офіційно називала тих людей, що були гітлерівською вла¬ 
дою під час 2-ої світ, війни насильно вивезені з різних 
країн у Німеччину на фізичну роботу. 

Діра — отвір (ст. сл. от'ьвр'ьстіє, дупля); рос. дьіра, 
поль. бгіига, оілуог. Пор. ст. сл. дьрати — дерти, робити 
що діравим. 

Лекс. 1627. 475: Дкра. 

Діаспора — з гр. біазрога, розсіяння; євр. §а1и! — 

так звався факт перебування євреїв поза Палестиною. 
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Дмитро, -ра, ст. сл. Димитрій, гр. належний богині 
землеробства Димитрі (Деметрі). В Лекс. 1627 р. 391: „Ди- 
мйтрій: землен, плод землньїй, з збожа або двоєматерній”. 

Дмух! — рухонаслідував. дуття; дмухати, дмухання, 
дмухонути. З прамови. 

Днесь, арх. — сьогодні, нині; збереглося в деяких 
говорах З.У.; із ст. сл. дньньсь (сьогодні). 

В коляді: Днесь поюще купно іграймо ... 
Днина, зменш, від день. Днина видалась чудова, Коц. 

32. 

,,Д н і полічені” чи „пораховані” - - останні дні до 
чогось. 

Дніпро, ст. сл. Д'ьіі'Ьпр'ь і ДігЬпр'ь, ст. укр. Дніпр, тепе¬ 
рішнє Дніпро. Геродот, гр. письменник V в. до Хр., зве 
нашу річку Вогузїепез (Ьагуз — важкий, зїепоз — сила, 
міць). У Геродота Бористен» — велика ріка Скифії. Але 
назва Бористен не грецька, а іранська Вапаргіз (так зветь¬ 
ся в „Анонімного пливця”): Бап — ріка, арг — глибока. 
— Див. Дунай. 

Дніпро. Лекс. 1627 р. 390: „Данапрін: Дн'Ьпр'ь різ¬ 
ка”. 

Дністро див. Дунай. 

До часто те саме, що і в: Піду в Київ, або: Піду до 
Києва. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вьются голоси чрезт> море до 
Києва 45. 

До часто означає впродовж, на; напр. кілька разів 
до року (на рік, впродовж року). 

Чотьіри Пости до року постити. Катих. 1645 р. 39. 
Доба — 1. пора, час взагалі, 2. окреслений час, 24 

години. Той же корінь у словах: подоба, подобатися, по- 
добйти - - „падати форму”, оздоба, оздобляти, здіб-зов- 
піїтгтгість, фігура, здібний, здібність і ін. 

Ст. сл. доба — вигода, користь, бездобь -- даремно, 
марно, иодобі.іп. ■ подібний, подобьпо прТ.мя •• приго¬ 
жий час, подоба — прикраса, подобати, удобь — легкий. 

Слово всеслов’янське з різним значенням, індоевроп- 
ський його корінь :!ДЬаЬ1і- подобати, бути схожим. 

Загальне українське значення: пора, час взагалі, окрес¬ 
лений час, а також обличчя, форма, прикраса. 

3. А. Якубинская — Лемберг: Зтимология слова „до¬ 
ба”, див. „Проблеми язнкознания”, Л. 1961 р ст. 244-257. 

Добривечір, добрйдень, добраніч походять із „доб¬ 

рий вечір”, „добрий день”, „добра ніч”, але від частого 
вживання стягнулися в одне слово. Як бачимо з „добри¬ 
вечір”, „добрйдень”, „добраніч”, старший наголос був доб- 
рйй. Про відпад й пор. східньоукраїнські: віт, Вітенко, ко- 
піка замість війт, Війтенко, копійка. Форма з й „добрий 
вечір” ще відома де-не-де в наших говорах, напр. на Буко¬ 

вині й ін. 
Добриво — угноєння, рос. удобрение; в З.У. погній. 
Добрйдень. Давні: добрий день, добрий вечір і доб¬ 

ра ніч (добраніч) через часте вживання злилися в од¬ 
не слово й загубили своє й, — літературна мова вжи¬ 
ває тільки форми добрйдень, добрйвечір. Жива мова знає 
різні варіянти: добрий день, добрий вечір, день добрий 
(часте на Київщині, але немає вечір добрий, тільки добрй¬ 
вечір); рідко: доброго дня, доброго вечора (з опущенням 
„бажаю вам”). На Київщині цікаве розрізнення: зранку 
кажуть: добрйдень (російське „доброго утра”), а далі 
тільки: день добрий (російське „здравствуйте”). 

Добрий — ст. сл. добріли з шир. значенням, як гр. 
каїоз, а§а1оз, у значенні фізичному й етичному. Лат. 
Ьопиз. Слово всеслов’янське. Укр. хороший — так само 
добрий, але більше в етичному значенні. 

Лекс. 1596. 46: Благій — добрьій. 

Добродій —- стара почесна назва осіб, що добро для 
народу роблять, гр. еиег^еіез, ст. сл. благодіьтель. Вже 
давно, особливо за останній час, почали вживати цієї по¬ 
чесної назви зам. слова пан, ст. укр. господине. 

Добродій (протилежне-злодій) — стара почесна 
назва для тих осіб, що чинили кому добро. В Галичині, 
як і в Польщі, ще часто позостається це старе значення. 
Франко „Захар Беркут”: Найбільшим добродієм уважали 
Тухольці Захара Беркута за ліки 51. Куліш, „Чорна Рада”: 
Правда, правда, добродію мій милий 6. Але в останній час 
у Східній Україні сильно поширилось невластиве вживання 
слова „добродій” — пан, хто-будь, або навіть згірдливо: 
Зловили якогось добродія на гарячому вчинкові. Не 
варто було б губити цього старого, такого виразного й 
почесного значення „добродій”. Так само з часом і в поль¬ 
ській мові „сІоЬгосІгіеі” стало визначати гоноровий титул 
і для людей, що того заслужили. „Мопііог 5Уагз2а\мзкі” 
1764 р. пише: Те£отозс, кіогу га Ьопог росгуїа різас зіе 
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шоіш з!и§а і росіпогкіеш, §піел^а!Ьу зіе, §йуЬут £о піе 
пах^аі сіоЬгосігіезет тоіт, і ]Є52С2е озоЬІітоут, ІиЬо ті піс 
сІоЬге^о V/ саіет гусіи 5\\юіт піе схупії (Ілпбе І. 446). 

В Галичині на жінку Священика кажуть з пошаною 
,,пані добродійка”. Так само в Америці і в Канаді. — В 
С. Укр. кажуть паніматка; є там І народне „попади” й „ма¬ 
тушка” -— із ц. слов. попадия, матушка. 

„Бллгодатсль - - добродій или доброго давца”, Лскс. 
1627 р. 7. 

Лскс. 1596. 26: Благодітель — добродій. 

„Своих милостивьгх панов и великих добродієв” 
Лекс. 1627 р. Передмова. 

Добродійство, ст. сл. добродійте, стягнений слів доб¬ 

ро + діяніе (діяння, чинення), також благодіяніе. 

Оповідают добродійства Єго людем. Катих. 1645 р. 
76. 

Доброта — все добре, добрі прикмети, добрі діла; 

ст. сл. доброта — лагідність, добрість; ст. сл. доброта 
— тривкість, високоякісиість чого. 

Лекс. 1627. 461: Добрьій, доброта. 

Доброчинець, ст. сл. добродітель, калька з гр. еиег- 
£еІез. (Чинити добро, ст. сл. благодіти, калька з гр. еиег- 
£е1еіп); лат. Ьепеїасіог — доброчинець, добродій. В укр. 
м. „доброчинець” з поль. йоЬгосгупса. 

Довбання, ст. сл. дльбленіе від дльбати — довбати; 
р. долбит/>, ч. сПаЬаІі, пол. ^усігахае, сЗІиЬас. 

Лекс. 1627. 525: Рішите, дбвбапье, тесапье. 

Довбати — робити долотом вглиблений в дереві. 
Лекс. 1627. 319: Начертаваю — ваяю, изваяю, дов¬ 

баю, тешу, друкую. 
Лекс. 1596. 86: Ваяю — вьідовбую. 

Довг, ст. сл. дльгь — обов’язок, зобов’язання перед 
ким; також — провина перед ним; пізніше — борг. 

Лекс. 1627 р. 53: „Долг — што кто кому винен”. 

.Довга скринька” — крилатий вираз; з р. „долгий 
ящик” — відкладання справи на далеко вперед. В канце¬ 

лярії великі стоси паперів, а для них довгі скриньки. 

Довгий, ст. сл. дльпь, р. долгий; поль. сШд£і. 
Слово о п. І. 1187 р.: Дл'ьго ночь мрькнет. 

Довгоденствіє, арх., ст. сл. дльгодьньствіе, калька 
(перебитка) з гр. такгетегїа — період довгих днів; а 
дальше — довговічність. 

Лекс. 1596. 116: Долгоденствіе — долгій вік. 

Довгота —- довжина, ст. сл. дльгота, р. долгота, пол. 
сНи^ове. 

Лекс. 1627.: „Тіло всякоє три образьі величества имі- 
єт, сиріч: долготу, широту и толстоту”. 

Довготерпіння, ст. 'Сл. дл'ьготрьпііпіе, калка з гр. 
шакгоіутіа —- терпіння, що триває довго. 

Лексикон 1627 р. розрізняє: „Долготерпеніє 
єст єдин против другому, а терпеніє — против об- 
цьіх (чужих). Долготерпеніє — где можется кто помстити, 

а терпеніє — где не можется помстити”. 

Довід — доказ, свідоцтво; ст. сл. доводь; поль. 
сіошосі; і хоч це слово ст. слов. походження, до нас во¬ 

но попало в літерат. мову з польського <іо\¥бсі; в укр. 

народній тільки доказ, доказувати, доказаний і т.д. 

Лекс. 1627. 267: Наука, довод, приклад. 

„Дово д, причина”, Лекс. 1627, 83. 

Довір’я, довіряти, довірливий (ст. сл. довіріе, дові- 
іряти) — сполягання на чию чесність. 

Доводити, ст. сл. доводити — допровадити кого (що) 
до кого (чого); завершити що (довести діло до кінця); 
доказувати, давати свідчення. 

Лекс. 1596. 146: Извіт — довод. 

„Довший” часто вжив, в З.У. зам. довгий: Жили дов¬ 
ший час в згоді. Е. 36. VI. 15. Від довшого часу. Р. К. 
1921. № 9. На Сході такого звороту немає, тут у цім ро¬ 
зумінні — довгий. 

Догма з гр. с1о£та (6о§та1оз) — вчення, встановле¬ 
ний погляд. У богослови (теології): бездоказове основне 
встановлення віровчення, обов’язкове для всіх членів Цер¬ 
кви, що устійнене як незаперечна істина (правда), яка не 
підлягає критиці. 

Лекс. 1627. 273: Статут христіанскій, догма. 

„Догмат Святий”. — Лекс. 1627 р. 328 інформує: 
„Зобраньє правовірних єст оцьіркловано Догматами Свя¬ 

тими”. 
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Лексикон 1627 р. ст. 19: „Веленіє — догмат, наука, ус- 
тава”. 

Лекс. 1627. 205: Начинаем догмати полатати. 
Лекс. 1627 р. 19: „Веленіє — догмат, наука, устава. 

Догоджати (ст. сл. угождати; р. угождать; поль. <1о- 
£асІ7ае, яасіоксис/упіс) - - діяти в угоду кому, діяти згідно 
з чиїм бажанням. 

Лекс. 1627. 264: Угаждаю — догоджую. 

Догоджений — такс діяння, щоб догодити кому, ді¬ 
яння в угоду кому. Див. догоджати. 

Лекс. 1627. 271: Успокоєньє, догожкньє. 

Додержати дотримати, від держати (ст. сл. дртьжа- 

ти). 
Не додержал послушенства. Катих. 1645 р. 13. 

Додільна сорочка — сорочка додолу, довга. Набрати 
додільне платтячко, Свидн. 103. 

Додому, зах. укр. домів (пор. долів). Пішов сам до¬ 
дому, Гр. 53. Він пішов додому — значить пішов ту¬ 
ри, де він живе. Пішов до дому — значить пішов у то¬ 

му напрямку, де є якийсь житловий будинок. 

Додолу — вниз; зах. укр. долів. Додолу верби гне 
високі, Шевч.; ст. сл. долу — від ст. сл. доль, укр. діл, 
рос. доль, пол. <361. 

Дозволяти — давати дозвіл на що; від ст. сл. волити 
— хотіти, воліти; звідси ст. сл. изволити — зволити, ви¬ 
явити добру ІВОЛЮ, схотіти, позволити. 

Лекс. 1596. 26: благоволю *—* зез’воляю. 
Дозирати - наглядати за чим; пор. ст. сл. дозріли. 
М'Ьстца такіе дозирати, которьіє ратунку потребують. 

Катих. 1645 р. 43. 
Дозір нагляд; ст. сл. дозорі»; пор. ст. сл. дозріли; 

рос. дозорь, пол. ГЇ020Г. 
Вск речи Бог в дозор'Ь Своєм маєт. Катих. 1645 р. 12. 
Дозорець —- сторож, наглядач; дозорець — з поль. 

сіогогса. 
Лекс. 1627. 227: Смотритель — дозорця. 
Доїлиця означало вдавнину тільки мамку, цебто ту, 

що кормила персами дитину. „Життя Костянтина Филосо- 

фа”: Єгда же роди и (його) мати, вьдаша и (його) до- 
илици, дабьі и доила. В Словнику П. Беринди 1627 р. на 
ст. 53 читаємо: „Доилица — мамка”. Див. доїти, дитя. 

Доїти визначало вдавнину тільки годувати персами. 
Мінея 1096 р.: Мл'Ьком'ь доила єси Питателя векмь 43. 
Сьсьцема доила єси, Мінея XII віку. А кто дктя доить, ма¬ 
ти или корьмілица. Наука. Анна доить Отроковицю (див. 
Срезневського „Матеріали” І. 691-692). Горе же в чрев ('Ь) 
імущим і доящим по дні тьі. Новий Завіт 1355 р. к. 13 б. 
І тільки значно пізніше постало нове значення цього сло¬ 
ва, — витягувати молоко з вим’я, щоб годувати. Див. до¬ 
їлиця, дитя. 

Лекс. 1627 р. 53: „Дойлица — мамка”. 

Докінчити — довести що до кінця, завершити; пор. 
ст. сл. коньчити, искончити; від ст. сл. коньць — кінець; 
коньчина — закінчення, кінець, далі ст. сл. коиьчина — 

смерть. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ту пир докончаша. 

Доконати — довести докраю; завершити що; здійс¬ 

нити намічену мету; позбавити кого життя; пор. ст. сл. 
конати — доводити до кінця; пор. ст. сл. коньць — кінець. 

Лекс. 1627. 450: Салим — доконаная. 

Докорінний •—■ сягаючий до кореня, фундаментальний; 

докорінно — до кореня, до кінця в глибину; пор. стл. сл. 
корень, рос. корень, пол. коггеп. 

Докоряти — чинити докір кому за що; висловлювати 
своє невдоволення кому через що; пор. ст. сл. корити, 
укорити — докоряти; ст. сл. укоризна, укора — докір. 

Лекс. 1596. 22: Укоряю — оемквую. Укоризна — на- 
см'Ьвйско. 

Доктор особа з академічним ступенем доктора; з 
лат. босеге — вчити; босіог — учений, учитель. Ті люди, 
які не знають, що доктор це людина з науковим сту¬ 
пенем доктора, помилково думають, що тільки лікар є 
доктором. 

Лекс. 1627 р. 26: „Врач — лккар, доктор”. „Врачев- 
ство — лккарство, докторство”. 

Лекс. 1596. 7: Врач — лккар, доктор. 76: Врачевство 
—- докторство. 

Докучати, надокучати — не давати кому спокою будь- 

яким способом, надоїдати; бути прикрим, „влізливим”, на¬ 
хабним. 

Лекс. 1627. 238: Не даю покою, докучаю, перешко- 
джую. 
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Докучливий — той, хто докучає, не дає кому спокою 
будь-яким способом. 

Лекс. 1627. 191: Докучливий, тяжкій, прйкрьій. 

Долина, вдолині — часте в зах. укр. говорах в розу¬ 

мінні низ; в Сх. У. звичайно низ, внизу. Пор. ст. сл. 
доль — діл; пор. долішній -— нижній, долівка — вимаза¬ 
на глиною поверхня землі в хаті; пор. долі (переважно 
в З.У.) *—- внизу. В укр. літ. мові долина — це площа між 
двома пагорбами. 

Лекс. 1627. 266: Удоліє — долина. 
Лекс. 1627. 310: Юдоль — долина. 
Лекс. 1627. 202: Розлой - - долина. Чсски удол, дай¬ 

ма тс ки лука. 

Долі, арх, внизу; зберігається головно в зах. укр. 
діалектах; пор. ст. сл. долу. 

Долів - - діял. зах. укр.; давнє доловь; на Сході: 
додолу, долі, вниз, на землю. Додолу верби гне високі, 
Шевч. Лягло долі погідне море, Коц. 14. Пор. діялект. зах. 
укр. долі — внизу; ст. сл. долу. 

Долівка — земля (замість підлоги) в хаті, вимазана 
глиною. 

Долоня, -ні, ст. сл. длань, слово всеслов’янське: б. і 
серб, длан, чс. сіїай, п. ейогї, рос. ладонь; пор. лит. йеіпаз. 

Лекс. 1627. 420: Каф — долонь. 

Лекс. 1627. 168: Стопа — четьіри доломи, долонь — 

чотири плльцТ, 
В народній стилістиці: „Видно, як на долоні”. 
Долото — рід знаряддя для довбання дерева; ст. сл. 

длато, рос. долото, поль. сііиїо. 

Лекс. 1627. 297: долото. 
Лекс. 1627. 297: Инструмент яко нож, долото. 
Доля — таке життя, яке кому призначене, згідно з ві¬ 

рою в призначення; „доля” -— поняття міфологічне: ст. сл. 
судьба, судьбина — таке життя, яке кому судилося зроду; 
рос. судьба, участь; йол. боїа; лат. Шит, гр. тоіга. В 
грецькій міфології мойри • три богині (сестри) долі: Кло- 

то, Лахссіс і Атропос. 
Лекс. 1627. 225: „Случай нуждпьій — зрядж'Ьньє Бо¬ 

жеє, от Бога обецання потреба, доля, як звізздньїи плане¬ 
ти нахиляют дізяти что, але не примушают. Ел. Имар- 

мени”. 

В народи, стилістиці: „доля усміхнеться” — потала¬ 
нить, пощастить. 

Домаха див. Домна. 

Дометій чи Дометіян — ім’я; лат. значення смири- 

тель. В Лекс. 1627 р. 363: „Дометій — свьіше дарований. 
Дометіан — з лат. домашник”. 

Домів — діялектичне, дуже поширене в зах. укр. го¬ 
ворах, з давнього домовь; літер, додому: Послі обіду 
хотів іти додому, Кул. 286. 

Домівка — житлове приміщення; місце сходин органі¬ 
зації — напр., студентська, пластова домівка. 

Домна, Домнікія — ім’я; л. сіотіпа — пані; ст. укр. 
госиожа. Нар. Домаха. В Лекс. 1627 р. 369: „Домна — па¬ 
пи. Домиіка — госиожа”. 

Домініка, Домипіка —- ім’я; лат. знач. Господня. 
Домовик, укр. міфол. — домашній („родинний”) бо¬ 

жок; походить від „дім” — ст. сл. домь. 
Домовйна — труна, гріб. Може замість тяжкого й 

грізного „гріб” постало лагідніше „домовина” — дім, як 
слово евфемічне, цебто більш м’яке (замість „грубого”). 

На землях З.У. часте трумна — з поль. ігишпа. 
Ляжу в чужу землю, в чужій домовині, Шевч. 34. 
Донат — ім’я; лат. сіопаїиз — подарований. 

Доперва — діял. зах. укр.; літерат: допіру, оце, тіль- 

кищо. Ст. сл. топрьво, топєрво. 
Допіру з давнього топєрво, рідше — допіро; визначає: 

оце, тількищо, ось. Радий, наче допіро народився, Рудч. 
Ск. II. 160. 

Походження форми слова допіру трудно виясни¬ 
ти, але одне ясне: ми це слово здавна мали й без польсько¬ 
го впливу. Ось у „Повісті временних літ” під 988 р. читає¬ 
мо, що Володимир, вичунявши від хвороби очей, просла¬ 
вив Бога, кажучи: „Топєрво увед^хь Бога истиньнаго” 
(= допіру пізнав я правдивого Бога). Як бачимо, слово 
допіру, що постало з давнього топєрво, відоме 
в нашій мові з найдавнішого часу, бо ще в XI в. воно 
було в пас, а тому й не можна звати це слово польським. 

Як саме наше допіру, допіро постало з дав¬ 
нього топєрво — не ясно.. Вдавнину писали д о п ю р о 
або доп'Ьро, а це б говорило, ніби тут і постало з е 
процесом: топерьво > доперво > допірво > допіру 
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(але проти цього говорить те, що єр у нас звичайно не 
змінюється, — як ось, напр., у слові перший). Значен¬ 
ня цього слова позостнлося в нас стародавнє: тількищо, 
зах. укр. щойно, ось тільки, тепер у перший раз. То- 
перво постало з ,,то гіерво” так само, як німецьке егЩ 
із єгзїег. Із топерво постало кілька форм, напр., т е- 
п с р, також д опер в а іі д о п і р у - д о н ір о. В захід- 
піх українських говорах дуже поширене д оперна з тим 
самим старим значенням, напр. „Одарка” А. Чаїікінського 
1921 р. ст. 33: „Вона стала розглядатися і донерва тепер 
покмітила, що вона не вдома”. Форма д о п і р о дуже 
давня. Вгйскпег (8їо\упік еіут. 94) подає її для поль¬ 
ської мови з 1407 р., але з XV в. ця форма відома і в Мет¬ 
риці Литовській, як допкро. Форма допіру (з -у на кін¬ 
ці, за родовим відмінком, як додому) панує на цілій Над¬ 
дніпрянщині, як і форма д о її і р о. Форми ці широко зна¬ 
ні в мові народній, що впливу польського менше зазнала. 
Напр., у казках Рудченка: Радий, наче допіро народив¬ 
ся II 160. Чубинський: Повів їх до клуні, та й допіру дає 
їм пообідати III 157. Чого я допіро плакати учуся 450. 
ІЗ. Грінченко („Три питання нашого правопису” 1908 р. 
ст. 17): „Поява починаться допіро з XIV віку”. Отже, як 
бачимо, допіру-допіро — це наші давні слова, ши¬ 
роко відомі в мові народній і в літературній. Коли б це 
було польське слово, то трудно допустити, щоб воно так 
глибоко охопило всю українську мову. Західньоукраїн- 
ського „щойно” східньоукраїнська й літературна мови 
мало знають, у жн па юті» тільки допіру. 

Ось ішс приклади з „І Іроблема хліба” В. ІІідмогпль- 
ного, Київ, 1930 р.: Допіру справді відбулася казка 132. 
Спогади про події, що відбулися допіру 130. З наслідків 
події я скористався оце допіру 129. 

Допр — рос. „Дом принудительпьіх работ” („Дім 
примусових робіт”) — советська назва тюрем (в’язниць). 

Доремедонт — ім’я; по-грецькому означає: на спи¬ 
сах несений цар. В Лекс. 1627 р. 394: „Доримедонгь: Ко- 
пієм'ь царствуіа”. 

Дорога і путь — синоніми: дорога --- реальна й ко¬ 
ротша, путь — часто абстрактна й довга. Напр.: Дорога 
до міста. Але: В житті стелиться широка й довга путь. 

Ст. сл. путь (з великим юсом замість у). У ст. сл. мо¬ 
ві путь чоловічого роду, в укр. мові — жін. р. 

Дорога, гебр. сІегеЬ, в біблійній мові визначає жит¬ 
тя. Пор. Буття 6. 12, Єр. 7. 23, 16. 17, 18. 11. Пс. 1. 6. Єз. 
7. З, 11. 21. 

Дорога царська, з д. євр. бегеск ЬаттеІесЬ, 
йор. Книга Чисел 20. 17, 21. 22, ц. сл. путь царскій, гр. 
осіоз Ьазіїіке, у Вульгаті уіа риЬІіса або уіа ге£Іа, — це 
широка, добре вбита дорога, що нею ходили царські вій¬ 
ська та купці. Такі дороги ще перед появою Книги Чисел 
звалися на Сході царськими (сІегесЬ Ьаттеїесії), а тепер 
звуться там султанськими. У нас у Галичині виложені ка- 
мінем дороги завжди звуться цісарськими доро¬ 
гами. 

Дорогий — коштовний; переносне значення: близький 
чиєму серцю; ст. сл. драгь, рос. дорогой, болг. драг, чесь. 
йгаЬу, поль. сіго§і. 

Слово о п. І. 1187 р.: Помчаша драгьія оксамитьі. 
Слово о п. І. 1187 р.: Кая раньї дорога. 

Дорослий —* той, хто доріс до віку зрілої людини, 
змужнілий. В народній мові часто кажуть „великий”, —- 
„він уже великий” (замість дорослий). 

Дорослий самь через себе. Катих. 1645 р. 46. 

Дорофей — ім’я; ст. сл. Дорофей. гр. Дар Божий, 
Богом дарований. 

Доручати — давати до руки, передавати головно з рук 
у руки; корінь рук-; пор. аптуї. Ьапсі рука, іо ЬапсІ —- 
доручати. 

ІІорівн. корінь: рук- в словах рукоятка, ручка, ру¬ 
кав, ручатися, поручатися, поручати, вручати. 

Досада — неприємність, ст. сл. досада - - обида, доса¬ 
дити - - зневажати. Давні пам’ятки часто знають це слово. 
У всіх цих словах до- приставкове. 

Лекс. 1596. 11: Досада — зелживость, посоромоченьє. 
Досажаю — льжу, сромочу. 

Лекс. 1627. 169: Поругаєми суть — досаду приємлют. 

Досвітки, -ків, — це збори дівчат і парубків, „вечер- 
ниці”, що затягуються аж „до світу”, до ранку (коли по¬ 
чинає світати). Дівчата збираються гуртом, щоб прясти. 

Досить — вистачально. 
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Лекс. 1627. 265: Удовли его — учинильї ему к воли 
досьіт. Удивляюся — досвіт маю. 

Досить чинигь за грізхи. Катих. 1645 р. 57. 
Д 6 с ьі т маємь день на своей нендзьі. Катих. 1645 р. 

716. 
Лекс. 1627 р. 53: „Обилно имам, досит маю, гойне 
Лекс. 1627 р. 53: „Обилно имам, досит маю, гойне 

заживаю”. „Довлієт — досить” 53. „Довлкєт ти — до¬ 
світ ти єсть, досвіт маєш” 53. 

,,Безрозумньій — не чинячій досвіт своєй повинносте’’ 
Лекс. 1627. 1Л5. 

Слово досить постало зо стародавнього ,,до сві¬ 
ти'’, цебто до ситости, до задоволення. Слово „сить” — 
ситість. Вираз ,,до світи” перше визначав наїстися до си¬ 
тосте. Ось приклади. „Слово философа” в „Повісті врем. 
літ” лід 986 р.: Ядяхомь мяса, лукь, хлкбьі до світи. Зла- 
тоструй XII р.: І Іе дають им'ь до світи ясти. В російській 
мові це значення позосталося й тепер: наесться досвіта. 
Дуже рано вираз „до сити”, що його вживано спершу 
тільки в розумінні наїстися, став визначати взагалі всяке 
задоволення, цебто набув уже нашого абстрактного зна¬ 
чення. Але довго це слово писалося „до світи” чи „досві¬ 
ти”, і тільки пізніше кінцеве и зредукувалося, й постала 
теперішня наша форма досить. В Іпатієвім Літописі 
під 1140 (6648) р. читаємо: Оже ти, брати, не досита во¬ 

лосте, всю землю Рускую дьржачп, а хоіцеши сея волости 
(1. Срезневський, подавши це речення в праці „Матерія- 
льі” т. І, зовсім неправдиво пояснює слово „до світи” від 
„дошти, дошу” — знаходити). З XIV в. знаходимо в па¬ 
м’ятках уже форму „досить” без кінцевого и. Таке „до¬ 
сить” часте в українських грамотах. Напр. Перемиська Гра¬ 
мота 1386 р.: Єсмьі казал сТліа наскчи досить на стадо 
твоє, то насТяіепо єго доспіть. Зудсчівська Грамота 1413 р.: 
А при том бьіли свТдци .. . иннхь досьіть при том бьіло 
добрмх'ь (ця формула часта в наших грамотах). Лап- 
чицька Грамота 1433 р.: Чинити подлугь листовь, яко жь 
на пихи доспіть явно єсть вві писано. Досьггь їх. Пересопін. 
Єв. 1556 р., Лука зач. 108. Словник П. Беринди 1627 р.: 
„Довлкєть — досить”. „Ключ Розуміння” 1665 р. І. Галя- 
товського: Досить стало 366. „Досить чинити” в розумінні 
„задовольнити” постало в нас рано, але головно як юри¬ 
дичний термін (пор. польське сіозус исгупіс, гасіозс исгу- 

піе). В жалованій грамоті Олександра Витовта литовським 
жидам 1388 р. читаємо: Єстли бьі хрестьянинь жиду ра¬ 
ну нккоторую задаль, винньїй ранному маєть досить вчи¬ 
нити. Тежь, сли бьі хрестьянинь жида вдариль, вдарено¬ 
му маєть досить вчинити. Полтавські судові акти 1664 р.: 
Досить чинячи справедливосте святой 16, Каленик Хвеска 
нагородил и на всемь оному досит учинил 41. Стародуб- 
судові акти 1666 р.: Чинячи мьі досвіт великаго государя 
указу 52, Досить указу нашому чинячьі 69. В Крехівськім 
Апостолі 1560-х р.р. повно форм „досить” уже зовсім 
у нашім теперішнім значенні: Мкли часу досит вернутися 
577. 1 тепер досит того бьіваєт 627. Хотячи тому досит 
учинити 32. Залишки старого „до с ьї т и” позосталися 
в наддністрянськім наголосі цього слова: тут у слові 
„досить” наголошують по-давньому и, тоді як у Придніп- 
рянщині наголошують о: досить, теж із старого „до сьі- 
ти”. Все вищесказане дає змогу твердити, що наше „до¬ 
сить” не полонізм, а своє притаманне стародавнє слово. 
Навіть вираз „досить учинйти” в вищеподаних прикладах 
не має виразного польського зафарбування. Крім „досить” 
українські говори знають ще „досита” й „доста”. Ю. Шкру- 
меляк, „Огні з полонини”: Припасів пороху назбирав я 
досита 188. Номис, Приказки ч. 1614: Ми їмо з корита та 
досита. 

Досконалий — завершений, повнісний, знаменитий; 

походить з поль. сіозкопаїу; пор. чеське йокопаїу. Корінь 
кон-; пор. ст. сл. коньць. Досконалий — ст. сл. сьврьшень; 
ст. укр. совершений. В Словн. Грінч. совершити — в зна¬ 
ченні завершити. 

Церков о всем досконалую науку подала, Катих. 1645 
р. 2. 

А кто ся боить, не єсть досконалий вь милости. Ка¬ 
тих. 1645 р. 35. 

Лекс. 1627. 461: Суламітіна -— досконалая. 
Лекс. 1627. 450: Салим — досконалий. 
Зачала досконалого чловкка. Катих. 1645 р. 196. 
Доскональшь завше єсть. Катих. 1645 р. 496—50. 

Досконалість, -лости — завершеність, викінченість; по¬ 
ходить з поль. сіозкопаїозс. Див. досконалий. 

„Цнот досконалосте”. Лекс. 1627 р. Пер. 
Лекс. 1627. 243: Совершенство — досконалосте. 
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Доста зах. укр. діалектичне; походить із ст укр 

НоТАшГ Д°СИТЬ' МУДРІЙ Г°Л0ВІ Д0СИІЬ ™ 

Достаток — достатність засобів прожитку, майно; ст. 
сл. достатокь; рос. достаток; поль. і чеське йозіаїек. Пор. 
ст. сл. досталь — досить. 

Лекс. 1627. 180: Достаток великий, обфитость. 
Лекс. 1о9б. 21: Обиліє — достаток. 

нкл ^СТаточно — 3 поль- бозіаіесгпіе; укр. літ. достат- 
о. Жити достатньо — жити в достатках; пол. сіозіаіесг- 

піе в значенні міри — укр. задовільно. 

Лекс. 1627. 311: Достатечне, достатнє. 

*°СТУП*ТИ ~ ДІЙ™ до кого> чого>‘ скористати з мож- 
ливости доступу ДО кого, чого. Пор. стопа (ст. сл. стопа) 
ступити, звідси до-ступити. ’ 

з ПолДОд7ПИТИ В Значенні осягнути що — походить 
щасп, *ріс: ШИф' доступити щастя” -укр. зазнати 

Доступити діїдицтпа мают. Катих. 1645 р. 7. 

уміеД?п7’ ‘ІІУф_ гострість розуму, жарт. Ст. сл. остро- 
Ум.є, арх. довтіп; чссь. уіір - йнуіірпозі’; поль. Йошеір- 
дотепний — розумний, гострий на язик. Р 

„Благоразуміє — довтімг, острость розума”, Лекс. 1627 
р. У. 

Дотепер, зах. укр., — досі; пор. пол. сіо Іегаг — <Зо- 

' КР- -Д°сі, до цього часу. Ст. сл. доскл-Ь, до- 
с-вль. — Шевч. „І досі сниться ...” 

Дотепний див. дотеп. 

„ДовтФпньїй в мовк”, Лекс. 1627 р. 17. 

Дотикатися — доторкатися; по-російському: при¬ 
пасаться; ст. сл. припасати ся; поль. йоїукас зі?, ч. йоі- 
кпоиіі зе; ст. сл. дотикати, доткнути. 

Лекс. 1627. 187: Припасаюся — дотьїкаюся. 

Лекс. 1596. 156: Касаюся — дотьїкаюся. Касаніє _ 
дотьїканьє. 

Дохнути розставатися з життям; але вживається 
Тільки в відношенні до тварин; ст. сл. издьпути, издьгхати 

умирати; звідси укр. здихати; рос. дохнуть, издьіхать 
издохнуть; поль. (про тварин) гйусЬас, гйесЬпцс. 

Дохнути. Поговірка: ,,Щось велике в лісі здохло” 
— трапилася якась велика подія. 
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Доходити З пол. Й0СІЮСІ2ІС (доходити) С2Є§0 — від¬ 
крити що своїм розумом. (Укр. літ. доходити означає 
наближатися ходою до якого кінця); також умирати. 

Лекс. 1627. 205: Разумкваєм — доходимо. 

Дочасний — існуючий до певного часу. (А проти¬ 
ставне слово: довічний). Ст. сл. вркменьшь, рос. времен- 
ньій, поль. йосгезпу. 

Лекс. 1627 р. 27: „Временньїй — дочасний”. 
Просимо теж и о хл'Ьб-ь дочасний. Катих. 1645 р. 716. 

Алф. 1627. 184: Привременньїй — дочасний. 

Досифей —- ім’я; по-грецькому означає: даний Богом. 

В Лекс. 1627 р. 394: „Досиееи: Божіє дааніє”. 

Дочка — ст. сл. д-ьшти; основа д"ьк - т — з індоевр. 
* §Ьи§М — доїти, ссати; укр. дочка — димінутив (змен¬ 
шена форма) старого слова дочь — на зразок річка (з 
ріка), книжка (з книга). Пестлива форма: доня, доця. 

Лекс. Лекс. 1596. 11: Дщи —дочка. 

Дошка, ст. сл. дтюка, р. доска, пол. йезка. 

Зменшена форма „дощечка” від старого дощка. 

Лекс. 1627 р. 59: „Доска — дощка, днль, драница. 
Дщйца — таблйца, дощка, дощечка, ґонт”. 

Дошками колись також звали книжкову оправу: 
„Книга вт> дтюках-ь”, а це тому, що тоді звичайно на 
оправу брали грубу дубову дошку. Звідси й пішло наше: 
Прочитати книжку від дошки до дошки, цебто від почат¬ 

кової передньої части оправи до задньої, від початку до 
кінця. Пор. у А. Чайківського, „Малолітній”: Прочитає 
книжку від дошки до дошки. Цей таки вираз відомий і 
іншим слов’янським народам. 

Дощ, ст. сл. д-ьждь, рос. дождь, болг. дьжд; поль. 

ЙЄ52С2, ЧЄСЬ. ЙЄЗІ’. 

Слово о п. І. 1187 р.: Итти дождю стрклами. 

Лекс. 1627. 467: Шата верхняя от дожчу. 

Лекс. 1627 р. 53: „Дождйт — дожч идет, дожч па- 
даєт”. 

Дощ іде (а не падає чи „паде”). 

Є багато виразів, які кожен народ витворив собі по- 
своєму. Мова польська витворила раціоналістичне йезгег 
райа. Але мова українська від глибокої давнини уособила 
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(персоніфікувала) собі це явище, бо вдавнину ми взагалі 
на природу дивилися, як на прояви живих сил. Ось то¬ 
му п постали персоніфіковані вирази: дощ іде, сніг іде. 
Пор. д. євр. таіаг ;)огесІ — дощ сходить. 

Слов’янські народи по-різному передають цей вираз, 
напр. серб каже: падне дажд, хорват: сіегіце, болгарин: 
вали дьжь, чех: ргзі, словак: ргзі сІагсГ, росіянин: идет 
дождь. Українці затримали стару слов’янську форму: идеть 
дождь, пор. в Новому Заповіті: да снидеть дождь. 

В східніх українських говорах звичайно говорять „дощ 
іде”. Те саме й у говорах західніх у живій мові, але серед 
нашої інтелігенції в Галичині панує „дощ паде” за поль¬ 
ським СІЄ52С2 расіа. 

В літературній нашій мові вживається тільки „дощ 
іде”. Наша старовина знала так само тільки „дощ іде”. 
Напр. в Остромироній Єв. 105(3 р. Мт. 7. 27: Сьпиде д'ьжд'ь. 
Те саме дають усі Євангелії Х-ХІ в. Пор. ще Апок. 11. б: 
Снидеть дождь. Слово о полку Ігореві 1187 р.: Іти 
дождю стрілами 101. У Данила Заточника: Ни сонце сія- 
єть, ни дождь идеть. Пор. пісню: Іди, іди, дощику, зварю 
тобі борщику. Дощ капає, ллє, січе. 

Дощадку, арх. — зовсім, цілком. Дослівне значення: 
„до (останнього) нащадка”. Цей вираз походить від ста¬ 
рого укр, щадок — потомок (Словн. Желех.), ст. сл. 
сь чяда (с чада) — з дитини; звідси укр. нащадок. 

Лекс. 1596. 96: Всячески -- дощадку. 

Дощенту, з поль. — допіня, дощадку, „до останньо¬ 
го нащадка”; пор. нащадок — ст. укр. щадок (див. до¬ 
щадку); пол. сіозгсгеіи — цілком, до тла, до основ. Най¬ 

частіше у фразі: „Зруйнувати дощенту” — з поль. „ггіг)- 
по^ас сіозгсгеіи”. 

Лекс. 1627 р. 38: дощадку. 

Лскс. 1627. 295: Але до щаду, аж до дна. 
Дощенту, — див. РМ 1933 р. ч. 7, ст. 231-232. 

Драб, з поль. сІгаЬ, а це з іт. ІгаЬапІе; в Сх. У. не 
вжив., тут — обірванець, голодранець, босяк, обідранець, 
халамидник. 

Лекс. 1627. 297: Оруженосец — драб з волочнею або 
з дардою. 

Лекс. 1625. 225: драб. 

Драбина — ст. сл. ліствица, лістница (від лісти — 
лізти); серб, лествица, рос. лестница; болг. стльби, чесь. 
зсікхіу; поль. сІгаЬіпа. Слово драбина, що наявне тіль¬ 
ки в поль. і укр. мовах, походить з лат. сїгаЬз — зрізаний 
стовбур дерева; а також усе те, що зроблене із стовбурів 
дерева. 

„Лізствиця — драбина”. Лекс. 1627. 111. 

Драгун — з фр. сігадоп; з. укр. драґон з п. йга§оп. 

Драгуни — давній рід кавалерії, яка під час бою спі¬ 
шувалася. Драгуни за нашого часу не відрізняються від 
інших родів кавалерії нічим іншим крім своїх одностроїв. 

Дракон з гр. сігакоп — змій, казкова потвора — кри¬ 

латий вогнедишний змій. 
Лекс. 1627. 428: Рьіба морская, дракон, сл. змія. 

„Драконські закони” — непотрібно жорстокі закони. 
Афінський законодавець Дракон ( II в. до Хр.) склав 
невмолимі жорстокі закони, в яких майже за всі провини 
присуджувалась кара на горло. Звідси крилатий вираз 
„драконські закони”. 

Дранйця — тоненька дощечка для покриття чого; 
з польського ґонта. Ст. сл. дьрати — дерти. Лексикон 1627 

р. ст. 59: „Доска, — дощка, диль, дранйца”. 

драп! — звуконаслідув. дряпання кігтями. Звідси: 

дряпати, дряпання, дряпонути. З прамови. 
Лекс. 1627. 308: Шубравец одрапаньїй, ошарпаньїй, 

подрапаньїй, одертьій. 

Дратва, з дол. иім. БгаМ, через чеську й польську мо¬ 

ви. 
Драхма, з гр. сІгасЬте — монета, рівна євр. шеке¬ 

леві; восьма частина унції. Гр. йгаззошаі — схопити, схо¬ 
пити рукою; сігакз — пригорщ; сіга§та — сніп. 

Древній, арх. — давній, старинний; ст. сл. древьнь (та¬ 
кож вєгьх'ь), в З.У. старовинний. 

Лекс. 1627. 317: Древній, ветхій — старожйтньїй, шля¬ 

хетний. 
Дременути, місцеве дрепенути, — рухонаслідувальне 

слово. 
дриг! — рухонаслід. швидкого поруху чим, особ¬ 

ливо ногою. Звідси: дригати, дриґання. Також: дриг, дри¬ 

гати. З прамови. 
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Дрижати — тремтіти; ст. слов. дрьжати, дрьгати, 
дрьпьтати. 

Лекс. 1627. 275: Дрижу от ббязни. 

Дрижання див. дрижати. 

Лекс. 1627. 306: Шатаніе — дрьіжаньє. Шатаюся — 
дрьіжу. 

Лекс. 1627. 265: Дрижізньє от зимна або от боязни. 

Дрімати — бути сонним, оспалим. Рос. дремать, серб, 
дремати; пол.йггешас. Задрімати — злегка заснути. Здрім- 

нутися бути в недовгому півсні. Дрімота — сонливість. 
В народи, пісні: „Ой, ходить соїн коло вікон, а дрімота — 
коло плота .. 

Слово о п. І, 1187 р.: Дремлет в пол'Ь гн'Ьздо. 

Дрись! — звуконаслідув. для шумного випорожнен¬ 
ня. Звідси дристати, дрищу. З прамови. 

Дріт, дроту, з нм. БгаЬІ:; дротяний; рос. проволока, 
болг. провлак, пол. бгоі, ч. бгаї. Дроти — загострені дро¬ 
ти, я також з гачками па кіпцях, до в’язання (плетення) 
чого з пряденої повни чи з ниток. 

,Дрова, дров; дрівця, дрівець; давнє дрьва. В Зах. Укр. 
часто зам. д р 6 в а кажуть д е р е и о. 

Дрогобич, -ча — стародавнє місто Львівської области, 
яке належало до Київських земель. Народній переказ роз¬ 
повідає, що давнє село звалося Бич, і було зруйноване 
в XIII ст. під час татарської навали, а трохи пізніше біля 
нього постало нове місто, „Другий бич” чи Дрогобич. 

Друг, ст. сл. другь - товариш, слуга, слово все¬ 

слов’янське. Інд. евр. корінь *сШгеи: кріикий, вірний, то¬ 
вариш, лит. бгаи§аз — близький. 

Лексикон 1627 р. ст. 58: „Другі? — пріатель албо 
товариш, участншсь. Другиня — товаришка. 

Другий — це числівник, арх. вторий, лат. гзесшніиз. 
Другого сина діждала собі, Гр. І. 447. Інший — це відмін¬ 
ний, мсц. другий. Ст. сл. вьторьій — другий (2-ий); ст. 
сл. другь, инь — інший. 

Слово о п. І. 1187 р.: Бишася день, бишася другьій. 
Слово о п. І. 1187 р.: Ньін'Ь сташа стязи Рюриковьг, а 

друзіи Давидовьі 37. 

Дружйна (див. подруг) — шлюбна подруга чоловіка; 
народи, жінка, ст. сл. суируга; арх. дружина — загін (від¬ 
діл) війська; ст. сл. дружина. В Сх. Укр. в народи, мові 
„дружина” означає й „мужа” — шлюбного чоловіка жінки. 

Див. Словн. Грінч. 
Слово о п. І. 1187 р.: Храбрая дружина 29. 
Слово о п. І. 1187 р.: Дружину твою, княже, зв^ри 

кровь полизаша 34. 
Слово о п. І. 1187 р.: А мьі уже, дружина, жадни ве- 

селия 26. 
Слово о п. І. 1187 р.: Здрави князи и дружина 46. Кня- 

земг слава и дружина 46. 
Слово о п. І. 1187 р.: И рече Игорь к дружині своєй: 

Братіє и дружино! 

Друзк, арх. — сухі гиляки, хворост. 
Лекс. 1627. 230: Сохль — друзи суш, хворост, сухій 

голи або рочки. 

Друк, друкар, друкувати, друкований, і ін., з нім. 
Бгиск — тиск, натиск, друк, друкування; йгискеп — дру¬ 
кувати. Арх. витискати, печатати, печатня (друкарня). 
Лексикон 1627 р. ст. 58: „Друкую — з алмапска вибиваю 
албо витискаю”. 

З друку вьідамое, Катих. 1645 р. (титул). През друк 
книжка побликованая (Передмова). 

Друкарня (з нім. Бтиск — тиск), друкарський, дру¬ 
кувати. Лексикон 1627 р. 464: „Тйпогр. — форма, кшталт, 
приклад, друковане”. Лист Л. Барановича 1689 р.: „Нехай 
знову до друкарні приступует-ь”. П. йгикагпіа, бгикаг- 

вкі, гігикошас, болг. печатника, ст. поль. Досгпіа. 

Лекс. 1627. 307: Штамба печатня, друкарня. 

Друкувати, див. друк. 
Лекс. 1627 р. 58: „Друкую — з алманска: вьібиваю 

албо витискаю. Зри типог”. 
Лекс. 1627. 319: Начертаваю — ваяю, друкую. 

Дряпатися — шкрябатися лазурями чи кігтями, чуха¬ 
тися; в переносному значенні: з трудом лізти на щось ви¬ 

соке. 
„Копошатися — свербіти или скробатися, драпати- 

ся”, Лекс. 1627. 100. 
„Дуба дати” (з народи, стислістики) — померти. 
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Дубельтовий — зах. укр. з нм. сіорреН — подвійний. 

Дувид див. Давид. 

Дуда —- рід музичного інструмента; англ. ріре. 
Лекс. 1627. 175: Дуда, шторт, дудар. 

Дуда, арх. — давня оплата за право хрестити дітей в 
церкві, коли польська шляхта орендувала українські цер¬ 
кви своїм орендаторам, якими переважно були жиди. 

„Піднялися за оренди, за жидівські дуди, що терпіли 
— не стерпіли убогії люди. П. К. „Досвітки”. 

Дудек, дудка, або дудок, дудка, дудки — назва старої 
монети в Україні. На монеті був накарбований орел, якого 
звали одудом, — звідси й постала назва дудек. Брюкнер 
102 подає: „Орла на дрібних польських жигмунтовських 
монетах жартівливо називали одудом, пізніше так само 
називали монету”. Вартість монети — 18 коп. (Є. Чернов 
39-40). 

Дудка — рід музичного інструмента. 

Лекс. 1627. 229: Пищалка, флетня, фуяра, дуда, сурма. 

Дудлити —* (народи.) багато й похапцем пити що. 
Старе звуконаслідування. 

Дудніти, з п. сіисіпіес — торохтіти, гуркотіти. 

Дуду! -— звуконаслідув. музики. Звідси дудка, дуда, 
дудїти, дудіння. 

Дудь - - часта в Україні зменшена форма жидівського 
і мели Душ ід. Давид. 

Дуель, -лі, з лат. йиеііит - Ьеііит —- війна, переносно: 
боротьба, спірка. Пізніше з фр. биеі — збройний двобій, 
переважно за образу чести, з польського „поєдинок” — 
герць. 

Дужий — перше значення здоровий (не хворий) 
протилежне — недужий, недуга. Пізніше виробилося зна¬ 

чення „великий”, як у нашім „дуже”. Так само розвива¬ 

лося значення слова „здоровий” — не хворий і великий. 

Похідне слово: дужатися — змагатися фізичною си¬ 

лою; дужання — змагання борців. 

Лекс. 1596. 31: Храбр — мужньїй, дужій. Храбрость 
— мужность, дужость. 

Дулеби — за Далем це слово довго було в народ¬ 
ній мові, особливо в південновеликоруській, як слово 
лайливе: невіжа, дурний і т. ін. 

Дума — стан глибокої мислі. 
Слово о п. І. 1187 р.: Уже намь ни мьіслію смьіслити, 

чи думою сдумати 20. 

Дума — народній епічний твір, що співається в су¬ 
проводі кобзи чи бандури. 

Думка — причиново пов’язані ідеї; арх. мисль. 

Думка. „Спало на думку” — пригадалося, поста¬ 
новити. Рос. „прийшло на ум”. 

Дунай — Дон — Дніпро — Дністер. — Про назви 
цих річок багато писано, і тепер запанувала така думка. 

Дунай кельтського походження, Бапиуіиз, від пня бапи 
—* „вода”; від кельтів слово перейшло до готів, що знали 
Бйпауі, Бйпаиіоз (а звідси може й форми Дунай—Дунав); 

від готів перейняли назву слов’яни. 

„Дунай” у значенні „вода”, „річка” дуже поширене 
у всіх слов’ян, пор. в Польщі річку Бипаіес (в XIII в. — 
Бипалуес), оселі: Бипа]ес, Бетазолу. Те саме бачимо в 
українській мові: в наших піснях дуже часто згадується 
про Дунай, як про річку чи воду взагалі. В Галичині, вже 
підліток, що до школи ще не ходив і про Дунай від „уче¬ 
них” нічого не чув, побачивши по зливі більшу текучу 
воду, каже: „Який Дунай!”. На Волині, Крем’янеччина, 
є село Дунаїв. Часте в пас прізвище Дунаєвський. 

Іранське сіГіпи -- вода лежить і в основі назви річки 
Дон, пор. осетитинське боп — вода, річка, звідси Англія 
знає кілька Донів-річок. 

Не слов’янські назви й Дніпро, Дністер; їх пень 
виводять із сарматського сіапа (наше дьн-) річка, що зо¬ 
всім близьке до сійпа — того ж значення. 

Російський учений А. Соболевський глибоко виводить 
ці назви з сарматського: Бапа - Ірг, Бапа - Ізіг, де сіапа 
— річка, Ірг, Ізіх — ймення сарматських героїв. Річки ці 
інші народи по-різному називали. В мові осетинській сло¬ 

во „дон” визначає „вода”, а також „річка”. 

„Дунай” у „Слові о полку Ігореві” 1187 р. — вода 
взагалі: „Дівиці поють на дунаї”, „На дунаї Ярославнин 
голос слишиться”. 
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Дурень, дурня —- нерозумна людина; рос. дурень, ду- 

рак; чес. йиг, Іііирес; пол. сіигеп, §1ирі. 

„Буй — юрад, дурень, глупьій, дурньїй”, Лекс. 1627 р. 

15. 

Лекс. 1596. 34: Юрод —- дурень, глупьій, блазен. Юро¬ 
дивий, дурньїй, дуріючій. Юродствую — дур-Ью, блазную. 

Лекс. 1627. 272: Урод — глупьій, дурень, блазень. 

Дурень, синоніми до нього: „Байстрюк! Дармоїд! 
Харцизяка! Гольтіпака! Шибеник! Дурень! Ледар! Бовдур! 
Телепень! Шалапут!” (К. Басенко: „Дітям до 16”, 1964 р. 
ст. 9). 

Дурман, -ну, з перс, дарман, — лік, лікувальний за¬ 
сіб. Дм. 533. 

Дурний — дурень, нерозумна людина. В народ, мові 
означає також божевільну людину. 

Лекс. 1596. 2: Безумен — дурен. Безумствую — дурімо, 
глупою. 

Лекс. 1627. 311. Юрод — дурень, глупьій, блазень. 
Юродивий — глупьій, дурньїй. Юродствую — дурімо, 

блазную. 

Дусйти — зах. укр. з іт. бизіс; в Сх. Укр. — душй- 

т п. 1 Іедолишки душили Україну, Кул. 89. Походить від 
ст. сл. духн. 

Дух, ст. сл. духт.; звідси зідхати, надхнений і т.п., 

що асиміляція давно вже переробила на зітхати, иатхне- 

ішй і т.п. Пер. в Крехівськім Апостолі 1560-х років: над- 

хнсніїя -104; з падхнспя 319. У чит. Є в. 1619 р.: иад’хпе- 

нихт> 5. Але вже ;в Київській Учит. Євангелії 1637 р. має¬ 
мо: Богом натхнеиьіх голосов послухаймо 64-65. Риль¬ 

ський: ,,13 весна”, пише етимологічно: Матері зідхнули 
50, Зір надхнений 67. його ж „Пан Тадеуш”: Надхнено 5, 
Такс чуття в зідханні 15. Ліг зідхаючи 37. Колесник: „Бо¬ 
ротьба” („Життя й Революція” 1932 р. кн. 2-3): Зідхиув 
10, Полегшено зідхнули 23, Надхнений 21, Надхнених до¬ 

лонь 22, Пал надхненої промови 26, Надхнений натовп 39 

і т.п. Літературний правопис вимагає тепер писати падхне- 

ний, зідхати. 

Духан, -іна — маленька крамничка з продажем вина 
на Кавказі. З араб, дуккан — крамничка перейшло в За¬ 
кавказзя як „духан”. Дм. 558. 

Духй — стара назва для перфумів, а це з д. євр. 

пеіез — душа. У Пророка Ісаї (3. 20) знаходимо свідчення, 
що дочки Сіону вживають уаііе Ьаппеіеь — „доми душі”, 

цебто скринечки з духами, з перефумами. 

Духовенство (іменник збірної форми) -— духовний 
стан; особи в сані священства. На сх. укр. землях та¬ 
кож є слово духівництво. 

Духонін Н.Н. (1876-1917) — російський протиреволю- 
ційний генерал. Вбили його солдати 20.ХІ(З.ХІІ) 1917 р. 
Від нього пішов вираз: „Відправити в штаб Духоніна” — 
позбавити життя, вбити. 

„Дуфати кому” — зах. укр. з и. сіиіас. В Сх. У. — на¬ 
діятися, покладати надію па, арх. уповати. Див. уфати. 

Думка — дірка, вхід до чого: думка до погреба, слово 
полтавське та південнокиївське. Слово старе, відоме і в п. 
мові сіисхка. Пор. „гра в дучки” на Волині. 

Душа, гебр. пеіез, в біблійній мові це часто „життя”. 
Слово душа (походить від слова дух) по-грецькому 
означає рзусЬе; по-лат. апіта. 

Душа — найголовніше в людині (Матвія 16. 26), то¬ 
му часто це синоніми. Пор. убивця — душогубець. В на¬ 

родній мові слово „душа” й далі часто вживається замість 
слова „людина”. У Шевч. „подушне” — податок від душі, 
цебто від особи. 

„Душа в п’ятки сховалась” — я сильно злякався, 
р. „душа в пятки ушла”, англ. Ьіз Ьеагі запк іпіо Кіз Ьооіз: 
його серце впало в його черевики. 

Душа. „Відпустити душу на покаяння” — простити, 
дати спокій. 

Душити, душу, душиш, душать; зах. укр. дусйти. Див. 
дусити. 

Душогубець, -бця — убивця кого. У людини головне 
душа, тому вбити людину — це вбити душу. 

Душпастир — перекл. нм. ЗееІепЬігІ; — „пастух душ”. 
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Дядько, дядьо — брат батька чи матері; пор. д. євр. 
сіосі з тим самим значенням, Лев. 10. 4, 18. 14, а (іойаЬ — 
жінка. 

Дядько, дядко — назва брата батька чи матері, те са¬ 
ме і в мові російській. Постало з дитячого дя- (рос. дядя), 
напр. мама, тато. В З.У. панують вуй, стрий. 

Лекс. 1627 р. 59: „Дкд — старец, умалителнк же 
дядко, старчик, а не дкдко: сице бо нкціи обьїкоша діа- 
нола и мело вати”. 

Дядько, дядьо; в 3.У. дзядзьо з п. сБласігіо, вуй, стрий. 

Дядько — широко розросле слово: дядечко, дядьків 
— дядин, дядьо, дядюсь, дядюшка й ііі. Дядина — жінка 
дяді. В З.У. дядик, дядьо — батько. 

В народи, мові „дядьками” також називають старших 
віком селян. (В Галичині називають їх „вуйками”). 

Лекс. 1627. 266: (Дядко) Уєц — вуяшко. 

„Дядько Сем”, з англ. „Ипсіе Заш” — Америка. 

Дяк - причетник в Церкві, що читає й співає. Гр. 

сііакоз. Він же часто був учителем у школі, а то й учень 
— жак. 

Лекс. 1627 р. 47: „Граммотник — дктоучитель, дяк”. 

Дяка, подяка, дякувати — з д. нім. Бапк, йапкеп 
перше запозичили від німців чехи, від них поляки, нареш¬ 
ті українці. Лексикон 1627 р. на ст. 6 перекладає ст. сл. 

благодареніє словами „дякованьє албо доброє подяко- 
плпьє”. Па ст. 7 цей Лексикон дає: вдячси, подячливий, 

вдячний, вдячне, дякую. 

Аби били чипспьіи дяковапя за вск люди. Катих. 1645 
р. 42. 

Вихваляємо и дякуємо. Катих. 1645 р. 65. 

Лекс. 1027 }). 09: „Злоразуміє - пеидичпоеть”. 

„Благодару — дякую”, Лекс. 1627 р. 7. 

Лекс. 1596. 46: Благодару — дякую. Благодареньє — 
дякованьє. Благодарньїй — подячливий. Благодарствен — 

ІЮДЯЧЛИВЬІЙ. 

Дякую — переважно в З.У., спасйбі — в Сх. У. 

„Дякую Тобк, Отче”. Лекс. 1627. 91, 

Дякуючи часто вживають як рос. „благодаря” (а це 
з пм. сіапк), літ. через. Слово дякуючи можна вжива¬ 
ти в скорочених причинових реченнях лише тоді, коли 
справді є за що дякувати, напр.: Дякуючи Богові я та¬ 
ки видужав. Але: Дякуючи дитині моя хата згоріла, — це 
переклад рс. „благодаря”, літ.: через дитину (і в рос. мові 
в таких випадках не вжив, „благодаря”, бо нема за що 
дякувати). 

Дятел — одуд; рос. дятель, удод; англ. ^оосірескег. 
Слово о п. І. 1187: Дятлове тектомн путь кть ркцк 

кажуть. 

Дьоготь, дьогтю, дігтяр, дігтянйй. Давнє — деготь 
або доготь. Полтав. акти 1667 р.: догот 105, полная маз¬ 
ниця догтю 105. 
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